
Ba~muhar r lrl: 

Ahmet Emin Y A L M A N 

SIYAST S~BAH GAZETESi 

Amerikan Star gazetesinin ileri 
sürdüğü garip fikir etrafında 

~.;::~::F:: 1 işin içinde iş yok! 
~:::!~~.!;::: 1Amiral Sterling, sanıldıg~ ı gibi 

t aaçll\aaıdır. 

ti~:::!n:.;:.:~:: mühim bir adam değildir, 
~ ~ ~rden ~ikfıyct edenler GI K R 1 ~~.:·~!\o,,r·;:k~.:. • urmay eis igv i etmemiştir 
~~lı malumatı olınıyan bir 

~ ~ l'nasanın 'başına geçiyor, H t d k• •• h • k t H J 1 d 
'ı. bir ecnebi mesıektaş ile aya ID a l en m U ım va a: ODO U.ıU a 

:erken •taze taze kulağına 

~~1:ik!:ıc1:ın:~~~ kumandan iken bir bahriyelinin karısın.a 
~:~~ h::ı:e~~~~~ yerlilerin tecavüzü yüzünden kopan gürültüler 

~ill8abuk sözleri dünyanın her 
'a Yayıyor. -ı 
· }\e~ gayrimesul bir adam· f\NLANDI~ 

h. lııtn e heyecan ticareti yapan HİI< YAS 
~"<llııı.ı bir gazeteye mensup ise dl 50 fOO tm 

ltıı~ 8 kisler uyandırmasına, 
~il koparmasına bay,lır, 
.\cİ1 'l.a u Yakıp ~afasına bakar. 
~ l'llanlarda hele Amerika· e:an ticareti yapan gazete· 
i&J.lö:rlc veya böyle 'bir yazı 

de 1izerinde durulacak bir 
~a 'l'üiildir. Fakat Amerikanın 
~ 2Ünde 'hAkim bir rehber 
la rnıya başladığı bu nazik 
d'tda. Amerika gazetecllc· 

be1tıe~aha fazla mesuliyet his-
. ~ bUtün milletlerin hak· 

Unun için Vaşircton star 
?)de boğazlara dair çıkan 

.\... ~titaıı yaz.ı, Amerikalılar! 

.~~ik n d<işündürmelidir. 
ile d •da ne federal büküme· 

lere ayrı, ayrı hilkfunetlerin 
Q. ~1~rinde hiçbir nüfuzu, 
~ ha in kudreti yoktur. Ga· 
batı kkında Vaşingtonda alı· 
~ ... :a tedbir, kendilerini iyi· 

l'tııı ~erek yanlış adımlar 
'ltt· lnümkün olduğu kadar 
~I a ır. 13. Roosevelt ibin tür 
~~ilaında haftada iki defa 

~ltıe rı karşısına alır, her su· 
il tı..1~ap verir. Sayfiyesine 
t~ avına gittiği zaman be· 
~ ta§ır. Diğer devlet erka· 
~Cazetecllcr her saniye gd· 
d~~hil oldukları mesele· 

• • 
1kıerı kadar malümat 

~ta 
"'C:I', b:ıe ~ôrünüyor ki bu ted· 

lııı kısıın Amerika gazete· 
it~~ Çocuk gibi hareket 
, ~ lnenctmiyor ve Ameri-
~k faydalarını gördü· 

cıa hürriyetinin böyle 
it Ilı 2'1\ırhzurlarına da kat.· 
~ ~ ırn ıgeUyor. 
la l l'ap lesi, bize deli saçması 

'tuh an Yazısında; 1878 ve 
) )a " ~asasında bo~azların 
cır. \>;ıırncmesine teessüfler 

lıtıııtl sene evvel boğazlar 
~lıtı bir hale konulsaymış 
~ tiıl d t-?at edeceği, bunun 
~ 8ô e 1~1ne gelir bir şey ol· 

~ 'l'lUyor. 
1, b tiltalı ta. vir 1a gazeteci cbeynel· 
·ıı.~tı'ıile la~buldan 'bahsetmek· 
b... 0rtal'a lilya rueminde yaşa· 
1~eJ.n.ııı koymuş oluyor. Han· 
.~ tıa.ı·el? İnsan, dünyanın 
~~ l den:~e VÖyle bir lbakar da 

1bının ~ inci, tabii ve ebe· 
~,elinde muhkem su· 
~sa Ve milleUer ara· 
~la. ıbir entrika mevzuu 

ltıı 0. dünyanın ne hale 
h.ı~h ıraz iözönüne getirir. 
~ ?rliıtarekeden sonra 

~ a~ne:rnneı bir idarenin 
>'trı:~ını geçirdi. Dilnya· 
~ lt den geldiler, burada 
il 16 arşı entrika yaptılar, 

L ~ bir~~~ çıkardılar, blr
~~herc lizıye oyun oynadı· 

' n bt e kurulan idare dün
~ tn~bat, en key{J, en ah· 
~lltn rteşı idaresi oldu. 

~ h qll e~rkJerin namuslu, 
~eaab erıllde durması in· 
~ı bi:~~n 'büyük nimettir, 

• t-Ok ikrar ve emniyet 
ı~ illi\ tn §Ukür ki bunu Star 
ın,}da b~~arrlri bilmiyorsa 
11~1 lns 

1 
en ve anlıyan bir ı 

i ~r!(:ı an vardır. B. Roose-
blt-ı 1<:ı~~~ 11aı:ır1 B. Hull de, 
, oıan n üç milsteşarın· 

''tfaretı Arnerlkanın eski 
r llr~1 tnUsteşarı B. Shav 

ndadır. .J 

Son harakltı gö&t.ereıa harita 

HARP VAZiYETİ 

Leningrad önünde 
Leningrad etrafında ve Goın el şarkında 
ınuharebeler daha ziyade Almr.nlar 
lehine inkişaf gösterınekt~dir. 

1 Yazan: ihsan BO:lA~I 
(Askeri muharririn yazısı 3 üncü sayfada) 

Sıv as kongresinin 
yıldönümü 

---
Sıvaa konçeıılnüı akde clAdift ta..-.S ll&Jıon 

(YUIS& üçiiari sa7famada) 

Yuzan: 
A. E. YALMAN 

Facia. g'ibt görthwı hAdiselerln ar· 
kasında baza.n nekada.r basit man
zat·aılara te98.ıd.U! edilir! 1~ canlı 
blr misal: Amerikalı Amiral Ster· 
ling'in Boğazlar hakkında. yazdığı 
makale ... 

Gece bu haberi arkadaşlar tele· 
!onla soyl-ediklert zaman ben de te· 
«ir a?tm.da kaldım. t~in içinde iş ol
duğuna, bir taraftan gizli bir mak· 
sat:ıa bir bal<>n uturulduğuna ilıti· 
m:ıı.l v e.ro:.m. 

Fakat dllşündUkçc bu kanaatim 
zayıfladı. 1ş1n o kadar saçma ve 
manasız <bir l'ör.ilnUfil vardı -ki bu 

(fkwawu: Sa. 3; Sü. J uJ 

Yugoslav 
Başvekili
n·n nutku 
GI. Simav· ç, dün 
gece radyo ile 

milletine hıtap elti 
Harpten sonra 
Balkan işler."nde 

Yugoslavya ile 
Yunanistan inisyatifi 

e.?e a."ac:ıklarmış 
Londra, 3 (Redyo saat 23,15) -

Yugoslavya başvekili Duşan Simo
v iç, bu akşam saat 23,15 de Lon· 
dra radyosu vasıtaslle Yugoslav 
milletine tııtaben bir nutuk irad 
otmiş ve demi~tir ki: 
•- Sırplar, Hırvatlar ve S lo· 

vcnler! Bir iki güne kadar Yugos· 
lavyanın genç kralı Petro 18 inci 
ya~ına basacak, boyleliklc tam 
manasilc rcşid olacaktır. Tarihte 
genç kral Pctro kadar memleketi· 
nin müşkül bir anında mukadde· 
ratını eline alan ve kahramanca 
har.ekct eden pek a.: şahsiyet var· 
dır. Talih bu harpte memleketimi· 
ze felaket geUrdi. Bu Yilzden biz 
memleket dışında bulunu:roruz. 
Memleketimiz muvakkaten parça· 
lanmış ve bir çok topraklarımız 
İtalyanlar, Macarlar, Bulgarlar 
Rumenler ve Pavliç hizbi arasın~ 
da paylaşılmıştır. Gayet müşkill 
şerait a ltında memleketimizi mü· 
dalaa mecburiyetinde kaldık. Şim· 
di bütün Yugoslavya halkı çok 
aiır hayat şartlan içinde ıstırap 
çekiyor. Memleketi bir ıstırap dal· 
ia& kaplamlŞtır. 

Fakat size şunu kat'iyetJe söyll· 
yebü!rlnı l<l kurtulWJ g!hıU uzak de
ğildir. Dt.ışmarumız yenilecektir. 
Yugoslav ruh u ö?memlştir. BUtUn 
meıdeııt dUnyanm sempatisi bl2den 
t:arafadll'. İngiltere, Rusya ve Ame
rika dllr\Ya Uzerindekl bu korkun<;; 
tehdidi kaldı.nnal<, hürriyeUerlnl 
ka)'bedeıı mWctlenı bu h.UniyeUeri-

VATANDAŞ ! 

Yaşamak kudretinde bl~bir eksiklik ve ge· 
rlllk kabul etmiyen Türk milleti, elbette uç· 

mak yarışında da üstte bulunanlardan biri 

olmıya uğraşmaktan r eri kalınıyacaktır. 

Cümhurreisi m·iz 
izmirden ayrıldı 

MllU Şefin tzmir Sanat okulunu zly aretlerlnde t alebe arasınıla ve okuldan B.)Tılırken alınmış :resimleri 

İzn1ir, 3 (A. A.) - Reis!cun1hur İsnıet İnönü seyahatleri3e 
devan1 etn1ek üzere bu sabah şehriınizden ayrıln1ışardır. 

Ruzveltin 
beyanatı 
Moskova konf aran
sın in başka yerde 

yapılacağı 
doğru değ . I 

Amerika, Nor-
mandi vapuru

na elk oyabilecek 
Vaşington, 3 (A.A.) - l\II. Roose· 

vclt pazartesi gilnti söylediği nu· 
tukta kullandığı «Amerikanın, Hit· ..., 

.. .. . . 

ler'i ezmek için iktidarında bulu· Tarihi bir resim: Rooseveltle Çôr çilin, İng-ilitlerln meşhttl' Prens of 
nan her şeyi yapacağı» cümlesin· Vels dretnotunda buluştukları vakit yanyana çckilmi.' :resimelri 
deki ((her şeyıt tAbiri hakkında da· 
ha geniş izahat vermekten bugün 

1 imtina etmiş ve ıbu cümlenin il:?:e· 
rinde müta!Aa yürütmekten vares· 
te bulunduğunu söylemiştir. 

Sümerbank Bir kaç satzr!a: 

Roosevelt'e sorulan i k i ~u.a• u. Müdürünün 
Vaşington, 3 (A.A.) - Reısıcum· 

Dertsiz lstanbul 
i)I cbuslarınıız, Halk o' lcl'lnde İs· 

tanbul balkının dertlerini \"O dilek· hur B. Roosevelt, gazeteciler kon· b t 
feransında yaptığı beyanatta Ame· ey ana 1 
rika'ya gelen 47 Sov. yet tayyareci· ı -·--- Jerlnl dlnlemektecllrler. Beyoğlu \"C 

Eııılnönfi halke\·lerlnde ba ma.ksat 
Ja yapılan toplanttlarda dert dln
leyenJerin adet itlbarllc dertlller
den daha fa7la oldukları haber a
humıştır. Ya lstanbullulann di
lekleri pek mahduttur. yahut da 
halkımız mcbuslaronız kadar ken
dJ dertlCl'i ve dlleklerlle alftkadar 
değil'1lrler . 

sinin bu seyahat sebeplerini bil· 

medı~inı söylemiştir. Sümerbank işçilerine 
B. Roosevelt Moskova'da toplan· 

ması kararlaştı~ılmış olan üçlü de parasız yemek 
konferansın Vaşm.gton'da toplana· 
cağı tahminlerini manasız bulmuş tevz:ine başlandı 
ve tekzip etmiştir. 

.Roosevelt'in yeni bir karan 

Vaşington, 3 (A .A.) - Reisi· 
cumhur Rooscvelt, ecnebi devlet· 
lere ait olup Amerika limanların· 
da bulunan bütün ecnebi iemileri
nin müsaderesine Amerika hükü· 
metini mezun kılan bir emirname· 
yl imza etmiştir. 30 haziran 1942 
ye kadar ımerl kalacak olan bu 
emirname hüki.lmleri mucibince 
Amerika ıhilkümeti, Nevyork lima · 
nında bulunan Fransızların aNor
mandleıı yoku vapurunu da mü · 
sadere edebilecektir. 

Von Papen 
Berline gitti 

1atanbul, 3 (A.A.) - Almanya 
büyW< e}Çisi M . Von Papen, d!ln Ye

.şllköyden ta;yyare llo .A.lmanyaya 

hıı.reket eCm iştir. 

ni y.cn den kazandrmıak için çal.ışı· 

yorlar. 
Harpten sonra yeni bir A vrup:ı 

doğa.cak ve yeni Avrupa medeniyeU 
b1r daha harp görmiyecek şekilde 
tanzim olunacaktır. Bu Avrupa.da 
Bal.ka.nlar da mllhl:m bir mevki iş· 

SUmeııbank Umum .Mudilrü BUr

han Zihni 1st.anbulda:ki tetkikatını ============= 
bitirmiş ,.c dUn Ankara.ya ıharckct saıa.tınm arttırılması haldunda. be· 
etmişttr. yanatt& bulumnuş ve bir eylQ~en 

Umum MUdilr hareketinden evvel lôb.ı.rcn SllmC?'bank fa.brl.kn.lBJ'l'nd:ı· 
kendislle görUşenı 1:ı1r muhan1rbn1Zc, 
İstaırbı.Gdald 16tltfk.a.t.ı: esnasmdııı, ki ameleye elb!sc ve yc."Jl'ek tevz ınc 
SOrneroa.nk fabıfkalarırun imalAt bşala."ldığını bfldinniştlr. 
kaıpa..'>itelerin1n arttırtlması, fabrrka· Sllmrrtmnk Umum MUdilrUnun 
lara lazım olan yedek aksamın menı beyanıd.mı ik.inoi sayfada bulacak· 
leket dahilinde tem nl, basma i tih- 1 smra. 

r 

Sual No. 16 
gal edeceklerdir. Ba.lka.n ve cenubi Hususi hayatta dUşmanınız \eya rakibiniz olan bir doktor, kendi 
Tuna milletleri iktı.sa.di iflbkHği ya- 1 sahasındaki mfitclınssısların en birincisi olsa kendisine canınıu 
pacaklıtrdı:r. BugUnkU cihan hamin· emanet eder misiniz? 
de kahramanca cNhiişen Yugoslav 1 NOT: Bu sualin cevabını aşağ Jaki kupon Uzcrlne kısaca yazacak 
ve Yunan ımUletteri zaferden sonra 1 ve 30 sual tamamlanınca cevapları adresinizle birlikte gazetemıze gôn· 
Ba1ka.n işblriiğt işinde inisyatifi ele dr.recekslniz. 
alacalda.olır, ,_ ...................................................... .... 

1 
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ti' ~~\'Y~: ~ı.~tr 
r-Soruyorlar :-, 1 

Çeteci çocuklar 
Sümerbank U. Müdürünün 

gazetemize beyanatı 
Münakalat 

Vekili 

Gl1~DE 
t&Ü~ 

Kanlı bilanço 
( 

Aklından zorıı 

mu var?• 
Alman ordusundan 7 milyon 

«-. En büyükleri 16, en kUçilk
lerJ de lt er ya.,ıarmda on kl'l-
11.k bJr hatarı grupu, M>n Jllnler
de IJatJarba.~ı .. Tophanelioğlu, 
BUrhanJye ısf'ıntlerl raınndaki sa 
haya ınw.alJat oldu. Bunlar, birer 
san ar simlllğiJe yer yer pusa 
kuruyor, e,· güverclnlerlııJ, plllt 
ve cJvch:Jerı ~tal değnekll liı.stlk 
sapanlarla '·urU,\'t>rlar, Sonra. da 
Nakka,tepede birleşiyor, kebaııh 
ve f('klll bir •ofta ba,ında. keyif 
yetı,tlrlyorlar. Bu Jııt,arıhkJarına. 
m4.11I olmak l"'teyenlere deı kafa 
tutmaktan çcldnn1lyor, u .. tellk 
ta, ve kilfllr de savuruyorlar .. • 

r "'A k ·ı1· 

1 
Fabrikaların imalat kapasitesi arttırılıyor· ı n araya gı 1 a

0 
nrUiz donanma,.ınıu ~~ 
ra ıaldırnuısuıı \'6 8 1111" 

kişi ölmüş, 
• 

esır 

yaralanmış 
düşmüştü 

veya Aksamı dahi:den temin edilecek. Basma Vekilin- gazetemize 
1 istihsalatını arttırmak için tedbirler alındı beyanatı 
~ J 

Bır mUddettenberi şehrlmiı.de b•.ı

lunan Münakalat Vekili Cevdet Ke
rim lncedayr, dün sabah Yeş.Jköy· 
den hareket eden Devlet Havayol1a
rına a.ıt bir yolcu layyaretılle Ank11.
raya (itmiştir. 

. ı~ 
da U.U!!ı~·o1·a inıUya.ı ,-eriltıı , 
•iye eden .·\.n1erıkanı11 e. .. ıcı 6lı 
Gen<'I Kurn1ay !ia,kaııı 
bterllng'in ı;öLlerıne. aıu:.ak t>ıt 
tadan ehenıınlyeı \ rllclulır: 
rlkayı ciddi ,., anıınıi -.e\ en~ 16- Ankaradan fehrlmize gelen SU

Jnerbank Umum MUdUrU Btirhan 

Lıihn~ Sanus. lstan'bulda. kalclığı 

ınüddet zarfınd& SUrnerbank mUe.11-
seselerint alAkadar eden meseleler 
iizerinde mezmul olmu~ ve dUn ak· 
şamki ekspresle Ankaraya dönmü:;
tür. 

teUe 1 leyen bir çok fabrikala.t', bizi! 
bu hususlarda yardım edeceklerin
den yedek parça husu.,,.unda. bütün 
ihtiyacımızı latmin tdecefim.i.zi 
memnuniyetle kaydedebllirlm. 

dlr eden '.lurklye gıhi bir H
1 

lıalkına Amerıka lıukkıııdıl ~ BU.tün harek&t kat'ı bir netice te 
mın edemem~ oUnakla· beraber onl&· 
ruı mUltkat lçtndc olan bir müttefik 
(falLba Ru11lara) yardımı oldufunu 
Ye f&n~ krlutın talim ve terblyHlno 
hiamet ettiğini unutmamak IA.zım· 

dır.> 

Bu deriler o kadar mütlıiş zayıatı 
nuıl telltl •tmı.,tır acaba? 

HATALARL'i ES BOYCOO 

Bununla beraber, aynl zat 1917 ıe· 
n .. incH bize 'u aa.tırları yazdı: 

«Bence hataların en büyügu, daha 
harp b8"'l&madan evvel tni:'ilizlerin 
bir ordu vUcude geUrmemelerl oldu
ğuzlu iUraf'Lan kend.iml alamıyoıl.lln. 

BiZ bu eeneye kada.r bir netice ala.L~-
1.Cek kuvveti l=rlıyaınamı,, böy· 
ıe bir ordu vUcude getlremem1'tlk. 
4te bundan dolayıdir ki hUcum edl· 
lecek. noktayı lntıhap edemedik.> 

Bu eatu lar gösteriyor ki tnglltere
nin en bliyÜK teknik adamı, en bU
yti:k mevkidL· bulunan askeri iki sene 
boşu boşuna taarruzlal' yapmış. neti 
ce almak limklı olmadığı halde bü
yük zayiata ebebiyet vernti...,ur. 

yalnız ölWeı,ın miktarı b:r milyona 
yakındll'. 

1ng1ll~ otdularının kayl>ı Fransıı 
ve Alman kayıplarUe muk11-yese e<l:l1ı1 

mez, çünkü bu ordu içinde renkli ef· 

radın m.lktarı fazladır ve bunların 

çoğu ya, dona.nrnada yahut garp cep· 
heelnden ba.tka cephelerde kullanıl· 

mıttrr. 

lt~a.kat buna mukabil Fransızlarla 

Almanlar ellerindeki bUtUn kuv· 
vetleı·l ha.rp müddetince ate, hattı· 
na •UrJnUşler, bu kuvvetlere azami 
nl&bette harp ettirmişlerdi. Bu ıu
retle Franaız ve Alman zayiatının 
çok y\lluıek olmuI tablldlr. 

Meııell Almanlar nUf11J1lan yekünu 
nunun yüade 19 u, Fra.naızlar ise nü· 
tus1a.rmın yüzde 21 1ni (Du rakama. 
Afrlkadakl mllhlm Fransız muatem
lekeleri nUtuau dahildir) elllh altın&. 
alIDJ41lardı. Bu lkl memleket araaın· 
da blr muk&yeae yapılacak oluna 

1 
ikisinin de erkek nüfusların& müsavi 
derecede yüklendikleri tezahür eder_ 
Fr&nSIZ ve Alınan zayiatı da ıayanı 
dlkke.ttrr: 

Seferber edilen kuvvetlere &-öre, 

Alman zayiatı, 18 de 10 nisbetinde· 

dır. Fradızlarınki ise. 16 da ıo nbbe_ 

tlndedir. Her iki memlekette de ya
raJananlara nazaran ölenlerl'n niSbeti 
hemen hemen aynen t>eıfta ikidir. 

(Arkaaı var) 

llıldlteıyl bır okuyucwnuz ya
zıyor ,.e •oruyor: 

- Bunların ,errlndrn kurtu1-
nıak h:ln mekteplerin atdmMını 
mı bckllyellm T .. 

Mektep l.erd e 
okunacak 

beled;ya bilgileri 
Belediye müfredat 
programını hazırladı 
Büyük 11ehirlerimizde herkesin öğ· 

renme&l ve tatbikı zaruri olan bele
diye kaideleriııi öfrenmek tçln ilk· 
mektepler• bir d81'9 konmuı hak· 
kında Bcledlyenin yaptığı teklif llta· 
arıt Vekaletine yazılmlflır. 

1 - Bu derelerin eeaaını tı·a.m· 

vaylarda halkın in4ş ve bin.işlercle 

va bilet alıTkcn riayet etrnes~ icap 
eden nokta.tar. 

Blirtıan Zilinı hareketinden evvel 
kendisile görilfen bir arka.d&.4ımıza 

lsta.nbuldaki tetkikleri hakkında &· 

şağıdaki malllmatı venn.,tır: 

«- !ırtanbulda kalt1.ığ'ım bu b!r iki 
&11n zarfında fa.brikalarırnızın ima· 
lt.t kapaaitelerlnl arttırmak, l•tlh· 
sal faaJiyetlarini ta~ ve tt>v•i 
ederek randımanlarını. çogaıunak 

üzere llzun gelen tedb1.rleri.n alın· 

ması etra.fında alAkadarlarla temas 
ettim. 

Tet.kılklerlm meyanında, ate, tuğ· 
laaı lmalt.tı da. gelmektedir. DUn a· 
tOf tuğlMI yapmakta bulunan Şa· 

mot fabrikasını, Haznedarçiftlikt ve 
clol<t.or Cudlnln Defterdardaki fabrl· 
k&larmı gezdim. 

Bugün SUmerbank fabrikalarının 
ihtiyacı olan ateş tuğlalarını bu 
t•brika•a.rdan temin etmek ıınklnuıı 
bulma, bulunuyoruz. 

Tetldkatnn12; eın.wında, buaünkü 
lstilisal şartlarını, tstlhsal nevilerini 
ve ilerisi için 1htıyacrmız olan ateş 
tuğ"lal&rını naııarı itibara alarak bu 
Jki fabrikada. yeıniden fırınlar tesisle 
ateş tuğ!8.5l l•t!ilıaaJMuun bir kaç 
misli arttırılmasını temin ettlğtmizl 
memnuntyeUe işaret edebilirim. 

Bu ara<ia, yüzlerce çeşit ma.muilc 
memleketln bir çok ihti.yaçl&l'ını 

karşılayan Nuri Paı,ıa fabrikalarıar 

ifa,ret edebilirim. 
f Lanbulda. kahıhğım bu ınUddf·t 

&artında yünlü ve pamuklu müeas -
eelerinln altı aylık devre toplantıla
rında bulundum v~ bu toplıantıda a
l&kadar iabrtka mUdilr , .• tUnis:yen
lertnMn IA.zırn ııeıen ma!amalı ol
drm. 

İş proaı·anılarının ta.tbıkatından 
alınan netiaelert iöı.d•n geçirdik, 
ltizumlu tadilatı ve alınması lıizım 
gelen tedblt;erl göldeJl geçiı·dik. 

Buma. ıat a!ltını arttn·mak h;tn 
:Yenlden ledblrier ahnaktevız. 

t t&rıbulda kaldığım b.u müddet 
zarfında ayrıca. ıun'lpek ııtihsıd 

eden, çorap(,'ı, jataecl ve dokumacı
la.nn işıtirukıle fnın'lpek milf'.f!sese
sinde yapılan toplantıda bulundum. 

Bu toplantıda rnemleketin ıpek 

iht.ya(_·ı tetkik olunal'ak ba~ı mil
hlm kararlar alındı. 

Silmf>rbank müesseselerinde, bun· 
dan b;, &y evvol l\l&J'•t •ttJflm, &· 

meleye ııcak yemek tevzii ve elbi· 
ae verilmesi mesele9i bir eylülden 
it~baren nıe"·kii ta.tbika. l'irmit ve a~ 
melemiı: hergUn sıcak yemek yeme· 
ğe başlamışlardır.> 

Vekil, l&tanbuldakt tetkikleri et~ 
raJında bir ntuharrlrtmiuı şunları 
flöylem·,tır: 

c- lsta.nbulda bır hafta kaldın1. 
Bu müddet zaı·fınd& VekAletin bu
rada bulunan bütün mtie&"ieselerintn 
ntutad işleri üzerinde me.~gul oldun1. 
Su meyanda Liman l~lebneleri u
mum 11,1'.UctürlüfünUn allyen çıkacak 
olan le.c;ıkih\.t kanununa e.."as olacak 
şekilde kadro te.1;1kllltı jşile de me~
gul oldum. 

Dtıvlet Den~zyolları idare.si teı;ıki

lA.tına son bir ka.~ ay J~ınde Haliç 

İflotmeııile Booyete Şilep de ilave 

ed!lmı,,ur. İdare şlrndt bunfarın tan

zim ve UiJa.hı ile me{'gul olmaktadır. 

~iı·kel h&yriyeyl de d•vletın kurul• 

muf, Ueri;ye dogru giden bir deniz 
yoJl&n t~kilA.tı meVÇut olduğuna 

göre bu nıUeese.c;E"yi de bir el altında 

toplamak b~zim için esutır. HenUı; 

bu satın alma işin:n hazırlığına ba.t· 

ıa.n.mııı deflldlı'. 

na bir pro,ut.l(andu,. ya1uı11: ıl 

Biz i\nırrıka) ı hurık~u.r ~ ~~ 
tucdeni)et llı~·arı, hi.Jrrı~ft .li, 
denıokrul di~·arı, llım ,.e '~ 
rı olarak tan1n~ aına n1t.."t'n ~ 
)'ArJ olarak ıw.la tanınıa.yfl
amıralın kasdl .\merika~·ı b~ ~ı 
it tanıtınak!>& 'l'Urklcrln uı 
na.hı krudl"Jnl bu buswf.3 dl 
'-'lll> edebilir. 

Bir n1Uyar ln•ı&n ar .. ın4" 
kadın bir gli.n dört ~-aklı 11ır 
doi'urabllir. Bu, bütün l 
dtil't ayaklı oldukların• h~ 0 
için kdfl bir ı.ebep defüdlr. ~ 
ayaklı toeuk tablo.tin g..ı»' >. 
k•t bir mıı.lıı.ullldür. I ~rı 

Eminiz ki Amiral ıerllı•I , 
nıcrlka nlllletı t•~:lnılon ... ~ 
mı"' galat ve &Akaı blr n-· &. 1 

Bu.• lınanunrz, AmerJka.Jüatıl 
rinl bll't'r !!tullng telıikld 
kat'iyet.le ınAnldlr. 
Amlralın Bofular ; 

öderlne gellnce, yukarıd• 
r•t ettıflmlz gibi, buıılar;,ı 
'ermek doğru detlldlı'. C: U 
yanın her yerimle u uld ;;; 
lından zoru olanJarıo ltl)ıltı1"' 
hareketlerine krymet ,·eti 
l'&k hallerine aeınır. .;JA.'! 

KOlt/C"' 

Fr.uısız ve lng.Jtz erkAnıharblye.· 

Jerınin bır adeti vardı: Y&ptıkları ta. 
;ırruzlarda. Alnıanlara. verdlrdlklerl 
~ & y ı a t. ı n kendi- zayiaıUarından 
çok fazla olduğınıu iddia edip duru
yorlarc:tı. Halbuki o ııralarda bu ld· 
dianm tetkiki kaıbil miydi 1 Maam&
nıı dU.,,.an d& ayni iddiada. idi. Lu· 
dondorf da tnırilız ve FT&ll6ız eı·kt.· I =============== 

2 - Vapur Vt! tren gi~leri önün· 
de •na.&ıl bilet alınacağı. 

Bundan ba~a bugün A vrupadan 
getirilmeıllne trnkA.n hasıl olmayan 
yedek akaam. ve ma.ktne parçaları· 

nın yapılması üzerinde çah~alarda. 
bulundum. 

Sün1erbank Umum Müdürü Blli:
h&n Zıhninln 1 tar.bulda.kt tetklkll
ri eanMmda. kend~lle beraber SU· 
merbank Umumi lf!elıne MüdürlU· 
tU kimyagerlerinden Bay Naci ve 
M. T. A. kimyagerlerinden Bay HU· 
ml, makine m Wıendisi Btı.y Ömer 
Alageyik bulunmuş,lardır. 

Avı upa hatları ile muva.eala te
mini lçll1 fa.a.Hyet aiarfedilmektedir. 

Yapılacak tamirata. ve ctiter mese· 

leler hakkında. eon vaziyetleri gö4 

ı·U.,n1ek Uezre Alınanyadan b1r he

yet geldi. Bu heyeUe yapılacak mU

za.kereleı·ln netlceetne &'öre fa.aJtyete 

devam edilecektir. 

Bir katil idallldj li 

kurtuldu 
nıh.&rbiyemlnin meelekl mUtaıaaıarına 
l~tlı'ok ediyordu. Du,man za.yl&tını 

çok fazla göetennek. 

3 - Sok1.ldardn yürUrken ne 'e· 
kilde hareket e<111i!Cegı. 

4 8-0kaklann temiz tutuı.muı 
Harp bltlıktan oon.ra, bütün h/ı.dl· 

eler ve ıotatı.tlkler gözönUne ıı•tı· 

rUe.rak yapılan mWAhaz&lu netice- r 
emdo Ludendorf'un "' bUkmllne vıı

Hangi mektebe 
gireceksiniz ? 

' Bu aene ll&e ve ort&mekt.ep· 

için halkın vaz1teleri. 
5 - lla.lkın tstiraha.lini sel bet: 

memek içın evlerde radyo, gramo
fon ve diğer ça.lgıla.n çalmak, şaı·kı 

söylem't'k gfbi hareketlerin şekli gı. 

bl nokt ları ihtiva. eıt.mektedir. 

BugUn İolan'bulda SUmerbanka 
alt olmayıp, hU8uııl t"'!ebblls ve ge.y-

Varlıkta Halkın dilekleri 

İstanbul - Ank&ı'a • Adana araıun
da yapılma.kta. ola.ıı h&va ıeterleri 

teş·lnlerde !.&ti! ediloceJt va ırelecek 
ıene muayyen vaktinde batlayacak
t.ır. H ava. yotculukJa.rı memlekeU
m • .cıe fovkallde rLfbet görmekte· 
dir, Benim de ha.va yolculufunu ter
cih etmeme en birinci eebep hem 
v&kJ.tten taaa.rruf hem d6 ıkl ı&at 

oüun tam&men rahat ve uudo bir 
seyahat yapabilmr-ktir.> 

Död sene evvel sel"' 
Kumbaracı yokuşunda ~ 
Hüaeyini bo&azındlln ul ı! 
kesen Abdurrahman, .ı ...ı 
m•hkemesi U.rafınd•n id"'y 
kWn edilmişti. Temyiz n 
idam kararını nak.ıetn1itdr 
yeniden başlanan dur ~ 
nunda Abdürrahmanıtı • J 
dili zaman 21 yaıından ııl• 
&u a:özônUne alınarak id•~ 
kaldırılmış ve 30 sene .J 
mahkO.miyetine karar \.·er 

kıf oluyoruz~ 

cTaarrl.lZ ve mlldalu gıbi lki ·ı

aul vardır. Bunl&rda.n blrindılinl ta.t
blR ecıon kıtaat dahi. az fayret eartı_ 
n ve daha. u za.yıata aebep olurlar.> 

KANLI B.ILANÇO 

Bu hakikaUert kanla alınan tecrü· 
b616J'den daha iyi orl.&ya koyan ola
maz. ?.IUtarekedenıberi taarruz ve 
müdl.fa.a.nın lkl tara!& na.arı te.lr 
yLptıgını ııöoteren rakamlar bol bol 
ı .. bıt edJ.lebil~tJr. Biz bunların te-
fcrrilatına airmeden evvel 
hft'yot.ine bir göz atalnn: 

umumi 

Almanya 1914 de 70 milyondan bit 
"" daha a.z nUf\18& sahipti. Bu nUfuıı 
.ı.IC AlmanliıLCIO bUtün harp müddetin 
ce sllAh altına aldıkları ukerin y~kC& 
nu 13.250.000 klı]lye varmıştır. Bu or_ 
du içinde 7,000,000 ki•l öimü.ı, yara· 
lıuun14 veya eeir dUşmüştUr. Yedi 
milyonun ikt milyonu yalnız ölenler
dtr. Bu raka.n11arı son Alman tatiı:ı

tiklerine ıauna.t: ederek yazıyoruz. 

Halbuki Franaa: O tarihte 38 mil· 
yon ola.o nüfusundan ancak 8 milyon 
illikec çıkara.bllmlştir. Bu askerlerin 
ıçlndo Afrika mtıslemlekelerlnden a· 
imanlar mühim bu· yek(tn tutınakta· 
dır. 8 milyon asker içlnden ise 5 mll
yon kl~I muharebe harici olmu~. ya
ni ölü, yaralı esir dtl.şmU.tUr. Bun
lardan 1.S mllyonu yalnız ölWerL tet 
kil elınekledlr 

Ayrıek İngUterc &O milyon nüfu
un41.n dokuz buçuk milyonluk bir 

grQu vücude i'etirm;,ştır. Bu ordu
nun kaybı tiç: milyonu bulmuştur ki, 

Hergün 
Bir /lllra 

Kuyucu Murat Paşa 
YenJçerl aj:alarından biri blr 

mecll&te. Kuyu('u \lurat Pa..,a.yı, 

bb:metleırinden baltl..ıet bir bayU 
methettlkten &onıa: 

- Dokoanlık bir ihtiyar oklnfu 
i~in aefrr nıe,akkatlne, dayana
n1Aı:ını,, kendini atına ba.tlatır, 

allı Jlln altı r-111< uzun yilrli· 
.ru, lorl ıcı.. alımı,,. 

itte böylere koca Anadolu
) u baıJtanbll'a doıa,...11,. nice 
köyler yaknn,, yUzblnlerce adamın 
kelJeiılnt koı>artınılj. Cesetlerin kar 
~•!!tında na.rglleeln1 fokur fokur ta
kırdatarak keyJf çatnuş. ~e deral· 
nlz bu adama 11lı.T .. der. 

•'-tllnın ar.ı.ruı.una ll)'(ı.uı oe
\&p Vl'rememek korku-.Ue JdnıH a-
ğı.ı atn1ata <'~aret edeıneı.:. O ara
lık, bir Ht~kta .. l babası ataya 80-

kulur 'e ~rar: 
- Bu ö\·düJtün pa a. şarap mı 

l(·rnnııı • .\'OkMa. •rarh nargile mı 
c·l'.'l,f"rnıi'!i ataın ! •. 

- }'ok (•anım iklıııini de kullan· 
1J·ı11nıı;ı mubarek. 

- (>-'le b.e ona ın~k değU, 
çok yırtk.'I dwn•k ıenlıtı.. 

Der, ~Y• glllmefe meobıır eııer. 

!erden mezun talebeler h&Jl&'l 
mektebe ctreceklorini dllfUnüyor
lar. B1z karileıimtze m&mleketl
m1Zdek1 mekteplerin glrlf fart 
l&rını herglln teker teker blld:-

recejllz. ..,/ 

___ ___,,__ 

yokl Üsküdar 

lık öğretmen 
okulları 

Memleketimizde 11 ötretnıen oku
lu vardır. KIZ öğretmen okulılan Bur 
•a, JDdirne, .t.tanbul, lzmir, Konya.da; 
erkek öğretmen okulları da Adana, 
Balıkesir, Edirne, Erzurum, İstanbul, 
Sıvasdadır. Bu okullara. orta. ok:.ıl 

diploması bulunanlar kabul edilir. 
Yatılı ve ya.tılı& talebeden Ucret alın_ 
maz. Girme şarUa.rı: 

Kö.ııür fiyatları 
hakkında tetkikat 

yapılıyor 
Fiyat lltüra.kabe bürosu kômUr 

U.rtndo ya.pıla.n lhtllmrı teeb~t et~ 

mek Uzeı·e kömUr l5tthl:i&l eden met• 
kealKe ikl kontrolör yollamıştır. 

Bunlar Çerkezköy, SUIVl'I ve te
tranca. mmtakalarını dol&f&eaklu, 
nlevcuL •tokların ml.kta.rıru, maliyet 
!lya.tını, Kömür<:illUk 'lrketinin i&· 
tJhsal mıntakalatındaki fiyatları 

artlırıp arttn-maımuı Uzer ekl ro
lünü te&bit edec..Weı·dlr. 

Kahveciler satmak 
için kahve 

almıyorlarmış 
Son günlerde şehrimizde bol kah· 

ve oldufu h&lde piıyasada sun'I au· 
retıte ya.ratüan kahve darlığı ne.zarı 
dlkk&li celbettifinden Fiyat Müra· 
kabe komisyonu dün kahvecileri da
vet ederek kendilerinden iZahaıt lale· 
~lı'. 

ve Kadı

köy;oı:~r. mebu3lara 
dileklerini söylediler 
r 
1 

E<·nebi nıllrehbiyolerln zararları I' 
»Uyl~ncrek bir ınür~hbiye ıuek 

tebl açıJn1al'l1 hı.tendi 

.Lıtanbul mebuıı.lım dün Üsklld&r 
ve h:adıkby halklnın dertlt'rini. d.111-
lemiş!wdir. OekUdarWar Şlrk•tı· 
hayı-iye ve Trs.mva.y şirketinden şı

kı\.yetle bil<'t lk:r U rlnln pek çok 
olduğunu ııöylemi~1erd.ir. 

s o ıru ifil lYI ~ 

SöyDüyeDümJ 
Müsabakamıza verilece~ 

cevaplar 
1 - Bahk81ilrde ~mckli ıubay 1'-teh- ka.ndıktan aonr& maU~ 

ı - Türk olma.le. 2 - UIW!al duy· 
gusunun sağlamlığı, karakterinin 
dUzgün!Uğü. bitirdiği orta okul ö~

retmenler kurulunun vereceği ka
rarlarla saptanmış. bulunmak. 3 -
Öğretmen <>kulları taliınatnamedi

nin saptadığı çağda bulwımak. 

4 - Ru:hl ve bedeni sa.glamlığı ör· 
nete göre okul doktoru tarafından 

verilecek raporla sa.ptanma.k. 5 -
Birinci smıflara orta okulların pek 
iyi, iyi mezunları:, ikinci ve UçUnctl 
SJnıtlar& llile ikinci ve UçlincU ımıf
ları bu derecelerde bltirmlf 00!.nlar 
alınır. 6 - lmtiha.nlarda ayni dore· 
cede muvaffak olan1a.rdan ş,~hit ço· 
cukları tercih edi)ir. 7 Kabul edl· 
lenlerln bir ta&hhUt senedi vermele
ri tarttır. 

Bunlar buradaki tetklklerini bı-

tirdikten sonra odun ı,ı;;tihsal mmta
kalM·ına da gld~ı·ek odunun yeıinde 

k.l fiyatJnt te!blt edeceklerdir. 
Öğrendiğimize göre koml>yon bu 

kontro.örlertn vttecekltri rapOr Uze

rlne odun ve kömUr f yatlarını tee
bit ed«:eklerdır. 

Ticaret Ofisinin elinde '40.000 çu

val l<&hve bulundul'U halde ka.hveci· 
lerin kahve alrn adıkları anlqııldığ"ın 

dan kahve alrp ıa.tmala.rı kahvecile
rı anlatılmıştır. Bu tebl:gatı hUanU 
telAıkki ne k.a.n,ıla.yan kahvecllerden 
her bil'i günde 20 çuv&l kahveyi iş

leyip satabileceğini söylem1'1ir. 

Bundan b841Ca. O'ekUdarda. bır kız 

lisesi açılnıaıı ehemmiyetle isUnil· 
miş ve flse olabÜ('Cek mtınutp bl· 
nala.r gÖlte.rllmlftlr. Ecnebi ıniıteb

biyelerin nekadı\.r n1uzır oldukle.r1 
hattrla.tılarak bır mi.irebl-,iye mekte
binjn açılmallr teklif ed imiştir. 

met Ali ErOtfu soru.yor: Yeni nıb. Jarın parlaklıfını Dl fı 
~kanıza ~rllecek t-evaplarıu l'ek bir çare ;)'Ok mvdW' ı 
kupOn lberlne kı!MM.'..a ya.zılm&111nı Cevap '\rardrr ,·e ~Jt 
tavıı.tye edlyoritunuz. Bu tavsiye· ctakor elbise ve gömtf'ıor, 
den, kuponlar üı:erlne yazllnıatnı-: dıktan sonra ıçlnde ço1' ~. 
t•evaa.pl&Tın makbul olmıyac&fl gibi ince t.&hta ~ı ve k 
bir mana. anl~'lhyor. Kuponlar da ffOğuk ve acı Blı ıbulunıJ.111 
ilif}tlrUınek ~rtlle bu ce,·aplar bir be.ltrrıp yarım sa11-t ~ KaJıve oflnln Vllt.yet kanalile led· 

vir ectllmesine karar verilmiştir. 
Dlhtkii toplantıda bulunan köylü

ler de kö~lerln~ ait arzularını izhar 
etn11şlerdır 

kt\ğıda ı.ıra lle yaztl9a. makbul de- tıklan eonra çıkarını•·ı' 
ğU mı acaba"!'.. ve silkmeden a.tmrz. Eytam, eramil ve 

m itekaitlerin maaşı leylei b::rat - az satışları Cevap - B!z.ce matJüp olan 'f"Y 11.ı:erindekl taı,..ıar 1<• 
kuponlann cevaplarla beraber gön dtıııeı', kum•• ela t• b~ 

Belediye ve hususi idareler Ey· 
tam Eramil ve mütekait maaşları
nın eylOI, t~rlniovvel, teşrinL<anl 

Uı; aylıklarının tevziatına bugün 

1stanbul MUftı;;ğinden: Gaz satı~rınıı kazalarda la.~ 

heyetleri, köylerde de lhliya.r heyet
lerl tara.tından ea~slı bir şekilde 

kontrol cdi:mcsi içın dün lstanbul 
vllAyttıne 6Jllir golmiı; ve bu emLr 
ka.za..,rla koy ihtiyar heyetlerine ta· 
mtm olunmuştur. 

derilmeeidlr. Kuponlar ili~tirilmeK muhafa.u eder. 

başlanacaktJr. • 

Eylülün 7 ne! pa.zar gUnti Şaban 
ayının on beşine ml.ltiadif olmakla. 
önümüzdeki cumartHi günü ak~n· 
mı (pazar gece5i) Leylei Berat ol .. 
duğu HA.n olunur. Üç aylıkların tevziatı 9 eylille 

kadar ikmal edilmiş olacaktır. 

kirleıc aldırış etmezdi. Fakat kendi nef· 
sine karşı saya:ı ve itimadı kırılmamalıy 
dı. Bu bir genç kadın için uyku ve yemek 
kadar luzumlu bir ruhi ıııda idi. Ne!ıinc 
hUrmet l!dcbilmek ihtiyacını en küçük 
Yllf!an beri duymuıtu. Yedi yaşında iken 
bir ıün yeni bir elbisesine çikolata leke<i 
yapm11t1. Bu lekeyi, elbisenin ıeniş kur
delAdan kemeri kapatıyordu. Fakat Odre~ 
yeni elbaeyi çıkarıp eoki temiz bir entari 
giymekle ısrar ediyordu. Annesi: 

- Fakat çocuğum, kurdelAnın altındaki 
leke görünmüyor ki ... KimH orada leke 
olduğunu bilmez. 
Oemişti. Çocuk buna aadece: 
- Ben blllyorurn ~. diye cevap ver. 

ınlftl, 

Bazı insanlar vardır ki felılkct gorduk 
çe, acı çektikQe oJ.iunlaşırlar. Vurulan 
darbeler kendilerini düfilrecek yerde 
yükseltir. Bazı cins insaıılar vardır ki 
mliıkince engellerle mücadeleye bile te· 
nez.zül etmezler. 

Odrey işte bunlardan idi. Cemiyetin top 
lanhsına gelmeden evvel vapur acente 
~ine gitmişti. İkJ gün sonra Martilyaya bir 
vapur 1hal'eket edecekti. Bilet paruı otuz 
ü.; lira tutuyordu. Odrey'de yalnız: on bir 
lira para vardı. Bir ıün evvel arkadaşı 
Maobelden borç iııtemiıti. O dakikada al· 
makta tereddüdü yoklu. Fakat bugUnkD 
hakaretten ve Rahajane:'ın cemiyet haya· 
tından bu şekilde kovulduktan sonra ar· 
tık Mabel'den para almajı ımkAnsız gci· 
~il:ıı<ll'du. Biltün Rahalang kadınlarının 

Y a.za.n: Fra.nciı de Croiuet 
kendisini hor görmesine aldırmıyordu, fa· 
kat Mabel'in aeımuına tahammülü yoktu. 
Arkadaşından kaçmasına ıebep kendiıine 

karşı duyduğu fazla şefkat ve muhabbe· 
ıı idi. Şehrin en kalabalık bir caddesinde 
onunla beraber ıörünmek ve kendisi ve 
kocsı için dedikoduya vesile olmak Jste· 
mcmıştL 
Yalnız kalmak, gururu içine sımsıkı ı;a· 

rılmfık Lldy Brandmor'un methettiği 

büy Jk aile nin haricine çıkmak istiyor
du. Biı • büyük aile• den ıimdi ne kadar 
nefret ediyordu. 

Tenha bfr Çin oteline inmişti. Lou Su 
h.~r zaman bı.ı otele inermiv. Bir ıiln Od
rey'e bundan bahsetmişti. Otele genç kız 
ltk ıamanının soy adıyla yazılmı9tı. Bir 
kaç Avrupalı müşteri varsa da bunların 

çoiu Holandalı ve Portekizli idi. Öteki 
mli,teriler Çinli, Japon ve Malakah idi. 
Kendlılni tanıyan kimse yoktu. 

Hemen odasına çekilerek biraı düşün~ 
mek istedi. Ruhu karmakarııık hislerle 
muztariptı. Rahajang'dan nefret ediyor, 
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Çeviren: Re:aan A E. YALMAN 
ve bjr a.n evvel buradan acmak iıtiyor 
du. Bitııik odada japonca kavga ediyor· 
!ardı. Bir mUddei haykırıştıktan sonra 
suıtular, pencerenin ts:m karşısında bir 
ku.ş acı acı ötüyordu. Bahçede mavi man· 
tolu ihtiyar bir Çinli kadın yanık bir sesle 
ninni &öylüyor, kucalındaki çocuğu uyut· 
mıya çahşıyordu. Odrey kendi kendine 
~öylcndi: 

- Mutlaka .. Mutlaka gitmeliyim. 
Bir gün evvel bu kelimelerin mAna~ı 

vardı. Fakat şimdi artık bomboş gibi idi. 
Herbert'e kaçmak ve uıaklaşmak istediği· 
ni aöylemlş\i. Fakat artık Herbert te, bu 
arzuau da maziye ksrı1mıftı. 

Bu sabah vapur acentesine giden ka• 
dın sanki kendi.si değildi. Bu kadınla ar
lık alakasını kesmiş\!. Artık Misis Carter 
deiildi. Misis Carter dOnya yüzünde son 
bır içtimai vazife olarak hayır cemiyeti· 
nin içtimaına gitmişti. 

- HLdiseleı· ne kadar çabuk oluyor! 
Diye düşündü. Fırtınaya tutulduktan ve 

uzun zaman denizde ~allandıktan sonra 

şartlle cevapların bir ktğrt üze· a - Hocarü•t.em leklel' ~ 
rtne ya.utmaın dıa. muvafıktır. ınara. 11 .BaJr•n Şfrlft'', 

2 - Beıflklaşta. Valid~~m~nde ~ tlnlıdt> çok haklıaınll· :!Ilı 
nu1uarada Bayan Necmiye Ertan kaUerlnl celp lı·ln meJı1U 
ıoruyor: SadakoJ' kwn-.;ıar l·ı- lAkadar mak~a verll.., 

insan karaya çıkarsa haJA her taraf sal· 
!anıyormuş ıibi ııelir. Odrey ele Mla du· 
rulmamıştı. 
Serbeottı. İlk dm olarak b...,..n f rkı· 

niıl varıyordu: 

-Serbestim, diye duııundu. Sonra ha· 
tırına Selim geldi. Sevıııli hayalini yirmı 
dört saattenberl !~inden atmıya, u•aklaş· 
tırmaga çalışıyordu. Selim!Şimdi onu gör 
mek mümkündü. Buna mAni kalmamıştı. 
Birdenbire ı:özleri karardı. Başı dönd!i. 
Kendiaint zayıf ve kuvvetsiz hi::ı-setti. 
Doğruldu. Kendi kendine: 

- H .. taıanmının sıraaı deail. dlye IOy· 
lendi. 

Tltremiye başlamlftı. Hutılandılmı his 
•etti. içine bir korku ıılrdl. Ya kendinden 
ııeçersek bu yabancı odada hasta olursa da 
kalırsa .. Ya onu bir daha ı:öremezse .. . 

Telefon .. Fakat odada telefon da yoklu ... 
- Ne kadar !enalaşıyortım. Hlç bir za· 

men kendimi bu kadar rena hissetmcmiı· 
tim, diye dUııUndU. 
üşüyordu.. ölesiye üfl<yordu. Şahkla· 

rl :ıtıyordu. 
- Korkmeğa mahal yok. Her halde bir 

&ıtma nöbetidir. Diye karar vermek iste• 
dl. Fakat buna emin dellld!. Nabızlarının 
atışı ııayrl tabii ldl. Bulantısı da vardı. 
Bllfmda tiddetll, keskin, bıçak saplanır 
gibi bir alrı hissetti. Yalatma uzandı. 

Zili çalmak için elini U<attı. Fakat kapı· 
sını kilitlemiş olduğunu hatırladı, biraz 
sonra bayıldı. 

H e-r g!!J. 
11/ryenı!fl 

Zeytinyağ:ı d01 

:Salıunura yapra~ııı ~,ı 
dar &0ğuk l'Udd. bırttk~ 
kaynar bir ~uda ha 1 
delenml~ bol ııoı;anı ıe ,p 
ynnu tektlrmell. Sarat1 ~ı 
nıek ka ığı uytiny•~1 

mı., plrlncl te1M.·t-rr) eı • 
buna dolu bir yeme!< 
şeker, biraz tereotu ,·e 
kaç tane de kabutu ,~ 
çıkarılmı,,, domalN k*' ,~ 
ınlktarda tuz ye pJrlrıçl 
kadar ilik t-u katınalı '°' 

• natmah. ısuyu aL&hnc•_ ,.,ı 

nıalr, tarçın "·e yeniW7' ' •• \•e üıUmtinU &erı•nıeJl 
dört l•eınek ka,,.~t ır~'t 
,.e etmelJ, kaTı,tırdı)(tlld 
te'4ten alıp blr taraf& 

lç
0 

euyunu tamamlle ~ 
rakJara 8armah. Plt:lrl~ 
T'f'Rln dibine kalın bir 
'T~·a hu"lu 1 urette t1eı ,1 
brtlmı<; ten('Pre ıı;kBr:dt 
tnn sonra dolnıaları 1 

1 
c·am ''eya J'lkaranlf• • 
•·ak kadar ou Uı\v..,ıodı"' 
la. at.,ıe pl,ırmell. 
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Harp vaziyeti 
f 

~ Leningrad 
Önünde 

l'h::-Yazan: 
~DRAN 
4ııııa 

~.Ilı 11 
- Sovyet cephesinjn şi

~ rrı''kez ve cenup bölgelerln
llı lt1ı~ltarebelerc dair iki tara
~t tlerhrnc <ıııan mucibin

tkat •ev. ve> a iddetli muharebe· 
ltrıı tıı etıntşUr) gibi mühim 

lıı.ıı!Jfıı'rı fRzla bir şey yoktur. 

11 
1 beraber diğer kaynak· 
hleıı haberler, birbirini 

~t tla bunıarın verdikleri 
lir t11·' lilre hakikate yakın 
8....' •nıtıek nıumküııdür· -·Y)'et • • 
~k· ıstıhbarat daire 1 şefi B • 

1
' Ru!ı:Va ile finliındiya 

~ ti~ lUlh )apılacağı hakkın· 
toı. 'Yt&lerı tekzip etml Ur. 
~111"-lıı, Flnlindiya yiyecek 

l dU lüğilnden dolayı 
e etııı~lllh arzu ettiklerini de 

"-• ı tir. ,,, b 
ıı lı erabcr Fin kıtaları 
~it •rııhında taarruıa devam 

rave Lcnlngradı !maiden 
· l.tbı1ıg etrnlyc çalışmaktadır· 
ti lıo tadın cenubunda, Luga 
•ı.t 11:'"~a şiddctıl muharebe· 
'#ttiJ .. anıa ılıyor. Stokholm

lı erı bir habere göre Al· 
~ıı.~ llehri imale geçmişler, 
~~. ar oncüterini Krasnova· 

k __ ,,,.~,r surıneğc nıuvaffak ·ol· 
~ıtır. Bu mevki Leningradın 
ı._1, •tre cenubu garbisinde 

llthrinin hemen ortası 
"I' ~taı •r. Su halde Almanlar 

il\ arı artık J,eningrad müs· 
ıı ~CVkiinin uzak topçusu 

t bıı ~ine glrml ter demektir. 
r !lıtıvarrakıyetu ilerleyiıı; 

._k 0rtıu unun tam cephe· 
~•tor llbutrnaktadır. Almanla· 

lııt·~d'dan imal ve şimali 
~ aınetıerinde bir ihata 
4t Clrişlp glrl ;rnedlklerl 
, tlldir. Fakat Lenlngrad 

'llehri arasında mukave
' So\'Y'et kuvvetlerini esir 
'ttQct,~nıek l~in Almanların 
>a,__ n kuvvetli bir taar
'>1tı 1•rı çok muhtemeldir. 

11 a.Qıanda Ltıninıradın 
-.,:. llıUbasara edilmesini 
t't 'lir ve Voro llof ordu
~ 4o;r rlcate mecbur 

'tlerııa"r. Londra radyo u, 
~ bir nıukabll taarruzla 

~'«ı~ Cerl püski.ırttükleri
ttı t • de, böyle bir Rus 
~~ teyyud etmiş değildir. 

btıtt cephesinde iddetll mu· 
Gt 1~reyan ettiği bildirili· 

~ta.Itır 1 taraf da henüz bir 
l'\r det elde edememiştir. 
ltr 1 takviye kıtaları ge

ltGirı\'e fetirmeıe devam et· 
~~ tr. J\Imanların, Rusların 
,~, t;ıkıntısım çökertmek 
i 'tıp ~~ovaya doğru de· 
>"0111 bltnışletmek için RJev 
beıtı 0

Yunca taarruza i'CÇ" 
tnebııı·r 

ıı . 
~I te e cenup bölgeleri ara-

r :"ede bir kaç göndür 
l)oı~ ava kuvvetıerilo RWi 

tıt1ıı:111 l'e istasyonlarını 
bir lı n etmişlerdi. Bugün 

t&ıı 
0
abere göre. Almanlar 

n °tneı i tikametindeki 
~il ~ durdurmuşlar ve 
• ~bı lrruza geçerek :ıuos· 
tr \' eı Yolu boyunda iler

teı' . l!riansk ehri ön· 
bir ~Şl~dir. Bu şehir 

.\J~lll eınıryol mevkiidir. 
~lr ar hakikaten bu şe· 
ili lrıına kadar vamı ılarsa 

~ \tlıııtrke~ ordustıe cenup 
111' lt na gırmeJeri ve bun· 
''ııı 111*k ve llarkof'a doğ· 

t tler· 
· ltııtıa 1 kolayla mı de· 
tııi Dnieper boyunaa-

orcıu 1 t il su lerlde kalmış 
.\tııı ltonoton i tikametin· 

t>"e o.:11 taarruzlle vaziyeti 
lıı.._ tbllir 

r .. .\ • 

r~ tfe 
1hıanlar Dnleperi şar'•t I> ~uvaffak olamamış· 

11 it iç~1'Per garp Hhilinde 
t~Gaıı Yan Budienl orduları 

tı ıı l>llaıı btitün taarruz· 
f ~ "skurtınuııerdir. Yani 

'111.ı d.:•hrin ıkl ııahlll uze· 
1tıı1111 l'lna ktad ı rlar. ~iare· 

1 ~b~ l>nieper nehrini 
:'l'ııı G Uslerine bakılır a, 
~'rı,111 °.ınel'öen Briansk'a 
·~,~diklerine hukmet-

114, c. lıYor Çunkü imal 
Qov t 

tr...:..ltenaı e kuv\'etleri ~e
"llfe ordusunun Dnıe· 
Yıı 11 Çalı tnası tabiye ve 

~.. \'a~ı lelir edilemez. 
"vetı 'et ltumen ve Al· 
• er, leı · · · • lk11 llne ınkı'Şaf et-
ltı ntar ı . 

l)ı... erkezin'ı . e ırıu ba.şlıca 
"'"\:e1t ı gal etmı ler· 

1 l'ıliııe :~kaaıu yüzünden 
~ee,k u lltck uzere olan 
' O~'Udan da mahrum 

11 ltii urnı tnudafileriıti fena 
11 ıız11 u tur. Bu itibar· 
lı.ıu,: zaman müdafaa 
teltl ernez. 

lttt1ttı1t llgr:ıa etrafındaki 
.\ı ~ 11ı:v ~ÜYümekte ,~ 

"ıaıaıa kıe Yakla mak· 
rıa ıs e7Jılle kadar 

Gramer meselesi ısoN ~~B'ERLEOO ~ıSict~ 
Odesa şehrının R o m an ya 

Dil terbiyesi nasıl olmalı ? suları büyük 
kesildi zararlar gördü 

Türkçe ögrenmek ve öğretmek için gramerden 
ziyade metinler esas tutulmak gerektir 

Son ğtlnlerde, gramer mcst'lcsi, he. rafya, tarih l!an. vazifelerini, karışık 
yecanla. tekrar ele alındı. Maarif Ve· Y 3Zlll; cınştik, kötG bir üs..'Qpla yazan bir ta-
kaleti btr komisyon topladı. Şımdl !ebe, oman da taın lbitrıuyor, lfad\l 
çalışmalaT devam edıyor. Pı'Btık ga· Mehmet Kap/aıl cdcmJyor demektir. Her dersin mu-
yeıer gözönllnde tutulduğu için, işle· - - alll.ınl, talebeler.inin dillerine dll>kat 

rln neticelerini y.akında göreceğiz 1 ciheti ekseriya thmal ederler. Kana- ı ederse, dU tot'biyesi ışı, çol~ i)ti yU
deme~r. Komlsyohun toplnnml18ına at!~ini şifahi yokla1ara, gözlcri· ı rllr. 
etı b.Uyük sebep. mekteplerde Türkçe na gore venrk?r •• Bu, yanlış bir ıştır. 1 Konuşmağa temas $)lmiyeceğim. 
tedrısatın bir nizama. sokulması dil· Dilşlince, ne söıJc, ne ıözle örüle- · altından zor kalkılır btr meseledir. 
şUncesJ<ilr. BUtUn 'bunlar çok ıyıı şey- b 1 · g .1 

. . . ıl r. O, kendını tam ve saf olarak . Yukarda dllın gramerden zJyade tak 
ter. Yalnız dıl tcıibıyesınde, grameı • ancak ya;ı;ıda gösteril" K da 
den d:ıha. başka dn.,.ınuı-eook cihetler . . · onuşma Ut vasıtasıle öğrenddiğinl söylemiş· 

"i'u daima ıbir mliphemlık ve ka.çan1aı<: 
de vardır. Bunlar Uzerindc ptlk du· vardır. Bundan maada, yazıya da- Um. Gilzel konuşan, heceleri doğf'.ı 
rulmadı sanıyorum. yannwıd6n hükUm veren mua.lılime teUıffuz eden bır mualliın, talebeleri· 

Gramer, dil terbiyesi için, tek ba- talebesinin düşüncesinden başka ~y- ne örnek olw'. Onların hat.olarını dU· 
şma klı.fi gelcbilır mi? Bu işı kolay- ler de tesir eder. Muallım, not verir- zcltebilır. Tll.l}ra için bilhassa böyle 
!aştıran diğer vasıtalar nelerdir? Ha. ken taıebenin çehres ni bilo ha.trrle.- hocalar lıiır.ımdır. Bozuk dilile her ke
lihazırda onların va.zlyctı nasıldır? mamalı, yalıuz kağıt Uzerioo yaz.ılan ıımeyl kepaze eden bir edebiyat ııo
~te dilmi.Zln, bilhassa pedagokları- ~ gömıelidir. Boş bir SMııfe eıı oamız vardı. Gllzelım şlırlerin onun 
mızın düşünmesi IAzımgelon dığer auzeı imtihan odasrdtr. ağzında. bOI'bıı,t Otduğunu gördUkçc 
meseleler. Tahr.ir vazifelerinin diline yalnız h ddcUmizdcn ağlıyncağmuz gelirdi. 
Zannımca dı.l tcrbıyesi, sadece edebiyat hocalarının dikkat ctmes VckllJet buna. ne çare bulacak bil· 

Türkçeyı d<>ğru yazmakla bitmiş ol· Adet olmuştur, dlfeı'lcr1 c-rua1Qnıal> mem? Gramer ın~ıeslnln yanında 
maz V(l bu lhu.suı;ta. ı,tramcr, ikinci de- &rarlar. Bu da d6ğrtt değildir. on, bunların da dllşUnUleccğlni umuyo
recede kalan bir vasıtadır. Gramer, her UlrJU insan dli.1Jilncesinin kalıbı rum. 
daha ziyade bir lllmdlr, dıl mekanlz· olduğuna göre, ta.bilye, riyaziye, cog-, l\felımct KAPLAN 
masınm nasıl lşlc<liğlni ILlllatır, tarif 
ve tas\irler yapar. vakıalara isim 
koyar. Onun \"eı'diği mU<:eıTet bilgi, 
hiçbir zaman bir d!lln d<>t1ru yazıl

masını icap ettirmez. Bu, tamamen 
başka bir yoldan ôlur. 

İşin içinde iş yok! 
( Ba~ı l incide) 

Çocuğun dili nasıl öğrcndıği, bu ami.rUarı l<iin oldUfWl~ araışt.ırm&aı 
hususta bize yaroun edebill.r. Bniıı- ve ifin kUılhllno varmafı kararlaş
dlği Uzere, çocuk, yuıında. bulunaı:- t.ırdı.ın. 

laıın konuşmalarını taklit ede ede Gıı.zet.ecllıtln mUhbh'ök tarafı za
söz söyıemeğ'c başlar. İlkin de<Hkle- ten ibayıl4rğım şey... mtkeınden e 
ı'Inln mAna9Inı blhnez. Har ~ baba koyuMiwn. Dört t&ı·ala tJatVUrdum. 
diye çağırır. Sonradan eUpUrgcyc Ame.ı'lka 'ba.hrlyeslrun csk'i ve yeni 
ba'ba denilcmlyeceğn11 öğrenir. O hal- rnensuplıannı göst.6Nn k&t&lofları 
ae dil teı'blyeslnde esas, dU~nce de- aradım, bUldwn. NJbar«. bu netrl· 
ğil, taklitUr. Gra.me-e gtire konuş- yatın ne dcı-eceye kadar ehemmlyet:
mağ& ve yazmağa kalkan bir ınaa.n, .kı ~l~i oaiz oldut"Un• cıetr 0 • 

işe tersinden baı,lamış ol.ur. Vo bu kuyucı.ya fikir verecek .ı;r mevklo 
yolda flerlemek he:tne11ı lheman lmkln-

. . . r~ldlm. 
sızdır. Yabancı dılleri öğrenırken de .... ... ,,_ k '-I . ....r a•n-.... nın W'lnay re.,. 
mesel-O böy~ değil miıdh·? O da gra- Bakınız a.nlat.yım: Amkel Sler-
mer vaıoıtasılc değil, o dil muhıUooe ı ung, Amerikan bahnyesınin genel 
bulunmakla, t.akllt. ed~rek konu'jllla.•t kuımay ~kanllğında hiç 011. :ım• 
la, y&hııt., bunlar mUınkUıı dcğıl'ae, 1 b 1 .otu z t .. -man u unn18lll..,_..'. a en .ıuııcı ı-

motlnlenn okunması, e7Jberleıımcsı, j k-,._ I> .. _ b k d k . . ,.....,, u unYanu.u. r ma ıım a yo · 

Hav.aıyfye kata kuvvet.1 gondcrıyor, 
yan bastırılıyor, örfi idare kurulu· 

yw, .Amı.ral s~ n kumanda. ot
tl,ğ deniZ kuvvetlerl!e ycı'll haTu o.
nısmda. ancak kara. :kuvveUcrinln 
mUdah eıs1 neticesinde mütareke ve 
sulh tceıs cd.llyor. 

Geçlıune lhtıyacUe muharrir 
.Aaniral Btcıı'll.ng 1936 senesinde 

tekaUt oluyor. Anıerıkada tekaUt 
maı~ az oimama.kla. bcra:beı· mu· 
vaızzaf hizme1ıtıQIQ maawa. tek&Ut 
malllfl araıeındalıil fa.lik O:>UyUktUr. 
Bunda:n başka A.merik,Q; ölen su
bayJacm Mlelcr"ılte maaş 'bağlnmağı 
usul tut.ıno.nuı;ıtır. Subaylar alt lc1J
nın istıkbaıini biZZat. hUliusi ştrket· 

lere sigoı ta ohnnk rctilo ~rşıla· 
mak zaruı etlnded 1er. Bunun içln 
de s goı ta prıml l:ld m k zarureti 

tercUme edilmes le, öğrcnilır. Lıcıcdc t 
ur 

ıken l•'ra.nsızcanm IBtisnalarını belle· Bu amiral orta 1111.iCl•tt.a. bir adam- Amerikanın büyük l'U~ cmc:tdl 
\'ardır. 

Bal'tlkta bir Sovyet 
muhribi batirıldı 

Bcrlil\, 3 (A.A..J - Alman ordu· 
ları ba:şkumandanlığmın tebliğı: 

BUtün şark celf\e'Si ooyunca tam 
muv.affaklyct.c mkiışaf <.'dım hııre· 

kA.t cereyan e'tniektedir. 
Rumen hava .kuvvetleTl cenup böl

gesinde elde cdılen bUyllk muvaffa· 
k1.yetlerde mUhim btr rol oynamış
tır. Rumen tayyareleri ağustosun 

sonuna kadar 433 Sovyet tayyaresı 
dUşUmrtışler ve kara kuvv<ıUerlltln 

harC!kll.tıuıa ta.ttdlre değer mUz~e· 

rcUerde bulumnuŞlardır. 
Bir s~w~ct nıtıhrlbJ batnuş 

Betlin, 3 (A.A.) - A.Skcrt bır 

mcn~adan 6ğren1ldlğine gön, Al· 
maıı m:eylnlerlne Qal"P!l.Tak bQtan 
Sovyet gemi.eri arnsınd:ı. Straşna a· 
dındtı.AJJlı• de tOt'IJ'W;o .muıtr b. blllun· 
mnktad!r. 

Odesa usuı kalmış 

Bcr ın, 3 (A.A.) - Odesa için cc· 
reyan eden muharebeler esna.sında 
Rumen teşekkWlcri, şimdiye kadar 
Sovyet pıyad-0 kuvvetlen tarafından 
ınildaCa.ıı. edUmek:te a,an bu mUstah
kenı şehrin başlıca su tevzı merke· 
zini · gal etmiŞlerdır. 

Yiyecek nôMaau yüzlirıden 9imdı · 

den gllçlUklerro ka.rşıMı.şmış !bulunan 
Odesadaki mahsur So\'Yet kuvvetle
ri tçeoek suyun da kesümcsi Uzeıine 
daha bUyUk mUşkülilta maruz kal· 
mış olaca.klardH". 

Yatnız Bükreşte 70 
bin yaralı varmış 

Londra, 3 (A.A.) - Sovyeterln 
geoe tebliği: 

2 Eyl\ldlc kıtaatımız, lbulun cep· 
he boyunca duşmnna karşı harbe j 
devam ctmi lerd!r. Kıtaatımız, çe· 
tin bir muharebeden sonra Tallinni 
tahliye ctmislcrdlr. 

ltomanyadaki hasarat 
Moskova, 3 (A.A) - Pravda 

gazetesi duııkü nüshasında diyor 
Rumen petrol kuyularına ve tas· 

Ciyclıanelcrlne karşı yapılan Sov· 
yet hava akınları netice inde bir 
milyon tondan ziyade petrol yakıl
mı~tır. 

Romanyııdakı ha tahanclcr yara· 
lılarln doludur. Yalnız Bukrcşte 

70.000 yaralı tedavi altına alın· 
mıştır. 

Ankara - İzmir 
bisiklet 

müsabakası 
Küta'hya, 3 (A.A.) - Ankara - iz. 

m bislklet yarışma laık1p edcn hu
susl muhabirimiz bıldirlyor: 

Blsikletçlilcr bugün saat 1l,4:l te, 
yarış yenndc topbnan kesif bır halk 
kUUeSirnn allu rı anısında Aitka

ra • Jzınır yarıfUıın Eski~ - Kü-

F b • tahya arası olan liçUncü merba'lesir an SaDJ D ır ne baŞad tar. Bısikletçilcr, fazla 

müracaatı 
yorgunluk eseri göstermeden buyUk 

bir hızla başladıldarı yarışın bu 
UçUncU kısmı da mu\•a!faktyetlc bıt
U. 

Almanya, Fransa ile, milu.,.~ıden 1ubanm ~Un bır 

k t,.. 'h 'mUcadelc içlnı1c devam eden blsik· 
a 1 SUı y apm 1 ya lctçHcı·, bınlercc Kllt.ahyahnın teza-

n eden yanaşmıyor? Jrtlr~1 a.rasmda.n bitiş çlzgisinden 
il şt.a. Bursadan Hil<mct Alt.ını:a., o· 

stoldıohn, S (A.A.) - Tidnlilgen larAk gcçtıler. Bu nıerh ie~ ikinci 
ga«tc9in1n Berlın mUlıabirirtin bil· ı olarak btanbuMa.n H11.lit Oflas, li· j 
dirdiğine göre, A\nıa.nyanın Para çüncU o :ıra.k da EsK Osman 
Be! rl Abetz ni:ha1 b.r Fransız: - Al· Pa:k b.t!rdı. 

man s hu mllzakerckı ine g'lrişmek 
llzerc C!hy hükOmcU "t&rıı.fmdan 

Pa.rlse gönderilmiş olan De l:Jı •• 
non'un kati tateb U?.erine liı\aerin 

umumi karargü:tıına ı;ıtmıştır. 

O'.;man P lt bugünkü yarışta da 
Ço gU2 kOflllUf '\"O 11Cı-cf mayosu· 
mı mıthaf za ctnıı~ıı. Osman Pal•, 
Anl<ara.da: berı u numı tasnifte ya· 
ı rsı M1 az milddotte .k.ıtclml.ş olmak 
eurctıle, o şta g lınd{,ledır. 

Bisık1etçılf'r, yarınkı günU Kiltah-

Amerikan 
m1 amması 

~ezen: M. H. ZAl. 

A merlka. haricinde la.~alan· 

hırdan bir toğu için Ame· 
rika ebedi bir muammadır. Uari>e 
girdi hll, glrllor mu, girecek ıni-: 

Hıidlsclere bakıp da buna ııkd er
diren azdır. Bir bakarsınıı., bal gibi 
mnlıarlp .•• Mcmlelu~.tlrıl koc:ı.man bir 
harp lınaliıtbaıı haline 9e\lrnıiı:, 
para mı alnından ınill arlar kıyme
tinde ınnlzcmc \crllor, münakale 
yollarının bir kısım cmnlyetlnl keu· 
al Hl ıtalıirtlc temin edllor. De,·let 
relı;J, nutuklarında nazı ı;lstemlnln 

imhaı;ına kadar lıarııten; gt'lya keu. 
dl memleketi cloğ'rudan doğru)& do· 
\ Ü>:ilyormuıı gibi, şlddctli, ı ırıcı bir 
llsanla bahsediyor. onra b:ıkar..ı· 

nız, Amerika harpten binlerce fer
sah uzak, kendi toı>raklıırı i~imlı.ı 

nazl teı;okllitının !:Qlışma ına, abo
taJ yu)lma ma, grevler tertip et
mesine adeta eyJrci". Harp bakı· 
hUudaaı nabzı bir şiddetle atıl or, 
bir de duruyor. 

Emekli bir Amerika amiralıııın 

beyanatı 'e blr Ya.şlnıton guetet.i· 
nlo Boğazlar haklundakl makaleııl 
üzerine meınlekctlnıiulo de climden
berl bir ~ok dhnatlar Amerlka mu· 
amma:;mı halle çalı~akla nı~gul
dur. Şu suallere cevap tıtanı) or: 
Bu iki ue\ i baynnat buraya 8) nı 

süade uksettlğlne göre acaba Anıe
rikan ttl-' asetlnln ortaya uttıiı J;ılr 

baloıı mu 1 A<•aha Boğa:r.lar hakkın· 
da glrlşJlecek bir hareketin başlan
gıcı mı T Acalıa lngiltere Amerlkal ı 
\'Mlla ederek orta)& 1Hil1e bir fikir 
abnış olma ın? 
Amerlkayı daha yakından tanı

yanlar Jçln bu mnamıııanıu o kadar 
ettrarh bir manzara ı yoktur. Her• 
ketıln aklına geleni saııl) 1 &anll e
ılne tiÖ)icmeğl ftclet tıdlndltl 'e söz
lerlnln hariçteki teı.ırJ hakkıada 

mes'nlilet hissi 00.!emeie alıpıa
dığı bu memlekette bir emekli aıııl
ralın, bir VıışJngton gıızetetiinde or 
ta) a attığı fikirleri tasadüfi birer 
hAdiMI dile karşılMtlak daha do~
TUll.r. Mürettep bir plAıun ba.ı,laa· 
gK·ı di)e &e!Akkl)e 11C1>etJ )oktur. 
Bununla beraber caıı damarınııMa 
alakası olan en l.iiı;oUk hlr ima kar
şısında derhal harekete gehnemlı. 
lı,ılınürl dökmmıılz de pek tabii bir 
harekeUir. 

Beri.ne yapılan 
hava hücumu 

mek ıçın kay'bettiğim zamana acıyo dır. Ne tul& bir zekl ve kabUlyetı subeşla.rr ordu ve donanmadan ay· 
rum. Onlaı-dan pek azı karşıma cık- vardrr, ne de \'US.tiden &f&ğıdır. Sa- rılınca. bu &ebcplel' dolayısiic ış nra
tı.Halbuki bal}langıçtan :tibaren, M· dece biı· sn·a subayıdır. 1938 sene· malt ihtıyacuıı duyarlar. Ço~un 
rece, derece zorlaşan metinler ecıas sındc 26 sencltk deniz hizmçtindcn ıağbet go:rt ı'Oığı ış muhanırlıktır. 
tutulsaydı, son sınıfa gelen bir t .. le· sonra l.6kaUde sevkcdUmlşUr. 1931 Donanmanın diğer bir çolt enıeklı 
be he: a~tığı ltila.bı anlıy~cak hale senesinde yalnız bir sene mUddel A- .subayları gibı .\miral Sterllng de 
gelırdı. Yabancı dil ledrısatıınızda nıoı ika dol14u:ımıı. kuınanda.nının ma·. hoş scnedenbort gazete ve m cmua
gra.me~ ~lü hala csıuı~ır. ~unuıı. ııc· l ıyetindc kurmay rolsı sü11.tı.le huluıı· !arda maka.le yazmak suretilc haya
ticeleıu ünıversıtede goı Wuyor. '{a- nıu~tur ki bu me\•kiııı faala bu· lııu kazanmaktadır. Boğazlara dair 
bancı. mektepler ve Galatasaray hıı· ehemnııyeU yo'ktur. Bahriye genel yazdrğı yazı da tkret .mukııbUlıtde 
riç, dığc~ liselerden gelen hlç bir kurmay ba.şkamığına tekabUI eden yazdığı mutad nıakalclerdcn başka 
talebe bır sahli'cn.t_n mlna8ıru ııö· ıne\4<ıc Amerikada bahrt haı•ekfı.l brr şey olamaz. D klkati celbetmek 
kooek kadar dil oğroneımyor. Al- kurmuldtı.nhğt adı vcrünıekted!ı' ki 'e yazraına mUşt.en lbltlnıalt için 

Fra.n&Zların bu ~ıbl mcsc deri oı -
tayıı. çıkarmalarından memnun ol· 
maya.n Abn11.nle.r lnglltcre ile harp 
devam ctt.ıjı rniıddt>tc;e Maı~ .salıii· 

lerinden va.zgeçnuycceklermı ve harp 
bttanedcıı e\'Vel Fı~nsanın yeni hu· 
dutfla.rınr çlzmenl'n muva.!rlt ol:ı.ını

yacağını söylamektedider. 

yada i<it.ıraı: a.U geçıı ccckler ve cu· ı LOndra, 3 (A.A.) - Haıber alm
ına güııü MrdUncu meı·hu.lc olan dığına. S'01 c dün gece İnKiliz bom
Kütahya • AJy.on yolui.lu katcdcce.ı<· bardmuın t.a.yyaı·clorhillı. b~ıca hc
lcnlır. de!ını 1' ı·anJuort ve Bct"h'nı te.,ldl et-

tı yılın semeresı budur. Granıer . . 
k d 1 

. . l. 
1 

Aaniral Storlıng hu mevkide ne bu- bıraz fazla renk ve heyecan sokmak 
a e enru zamanında t>cueın'lş er, . k 

f 
ı tm •~..,. 

1 
lunmuştur, tstidadı itibal"-lle do bu· fbUyacrnı duymuş, cndısıno be , 

sıru geçmış er, unu uıp ........ n·. Ha - ti 
b iki el ,. .... ~....,,, d lumnııı. obnlll;ına, ihtimal Yaldır. on do.ar Ucı•et go rece]{ makalenin 

u m e ... e lllllliuı.umo..r.u(, evamlı • 
. Heyecanlı bir 11111ıCerır. romHı yapabileceği tena tcsiı herhalde hc-

w~:::.cı tatıbi.katı bu melekeyi ya- Aıml.ral sterllng behlbaflı iki ku· saba katmamıştır. Ö;\'1e gorWüyor 
ra. ı. manda meY.kiindc bulunmuştur kı ki bu yazı lc;m Montrö mukavelcsını 

Ttlrkçe oğrenınek ve o~retnıek ıçln bunlardan biri Ç,)11 &u)arında bı;lu- fıtı\ıı dn tetkık ctmcrnı.ş, uıuorta mıı
dc, gramerden ziyade, rnetır. C'r esas nan Amerikan gamboUarına kuman• sa başında kıık~ın çırpıştırmıştır. 
tutulma'k gerektir. Sağlam ve r \zci da ederek 0 sıl'atarda bir mlkldct ka Bır .Amerıkalıya sordum: 
metinler: Çocuklar oku&\ın dl.{-.: yn• rakôl va.zlfelerı yapmas~ır. B:t· asken mulıarrır nasıl boylc 
pılan edebiyat knda.r eaçrnıı. hır iş 1kiıı.ct beutbaşlı hlsnoli, Iln\'ay: b»r yazı yazıı.br lr? 
yoktur. Yaşları ilerledik • onlar, kn- adalarının ba'hri kumandnnlığıı11 ifa Şu cevaı'bı v-cıdı: 
falarına çakılan o bayağı, kötU aöz- etıneski:r. tş~ bu Amira!ın hayatı- - Sızm de bazı askcı1 muharrir· 
leroen nefret ederler, faka.t bir lUr- na macera, gUrUllU, ht.dlsc bun:cı.ı lerlnlzin yazdığı yazılara bakarsanız 
rn tacizlerinden kuttuıaına.zlar. cm- kanşmış, ismi ve resmi gllnlerc.e, buna haddinden fazla hayıet etme
z~! şllrler, güzel nesirler örnek o!- harta.ıuoa Amcı•ikan gazetele: 'nde meniz ıcap eder. 

,_ 

Ceza kanununun 
tadilat projesi 

hazırlandı 
Anknra, 3 (Telefonla) - Adlıye 

Vekfıİotincc teıkil edlk!n hususi 
bir komi yon ceza kanununun ta
dılah etrafında yaptığı tetklklerJ 
bilirmiş, kanunun wnumi hüküm· 
terini değiştiren yeni bir kanun 
projesi hazırlam~ır. 

Proje hukukçularunızla profc· 

surlcrimlzin tetkikine arzedilmiş· 

tir. Projenin yeni hükümleri bu

cumin ihtiyaçlarına ıtamamlle ce· mak lazımgelirdl. Çocukların 611lcrl- gôrülmUştUr. Star gnzetes ne gelın1,;e bu gazete 
nl. ve ka!alarmı onlar terbiye edebi- Havayi adalarının merkezi olan \'asinglonda a~a.nttarı çıkmaktadır. \'ap vcnncktedır. 
lirdi. Blr.eözUn ömlh· boyunca, zeVk- Honolulu"da Anural Sterling-'iıı ku- Sıyasi ehemmıyeU maJıduttur. Bu· • __ _, __ _ 

le tekrar edllmesı için, onun güzel ol· mand•nhğr zama.ıunda bUtün bir 
1 

gü.'lkU ıdare ıl~ hıç blr yakınlıft yok 1 tk mektep ÇBgt"' ndaki 
ması şarttır. San'atkir, dili en güzel macera romanı cereyan etmiştir. tur, nk .ne olarak zıt gıtmektewr. 
tarzda kullanan adamdır. DU terbi· StcrJlng'in malyetindekı deniz su- Maka.esinin hUktlmctin telkini ul- ÇOCUkların Sayımı 
ycslnde de, can sıkan, mücerret gra- bayları arasında Masele adında biri tında yD,Zılması hatıra geıcnıcz. 
merciden ziyade, tabiat adamı, tatlı var ki lll'kadafları tarafından çok Gerek amira.lın ve gerek Star'ın . A.nkara, 3 (Tel:fo.nl~) :--: 1s~a
dllll ışalrih !Zinden gitmek Jyldlr. sevilmiştir. Ba.lırlye futlbol takımı· yazrsından alın:ıcalt bir ders vardır. tıstı~. umum :11üd~~lu~u önumuz· 

Dilin bilinmesi. onun in<:ellklerinln ıun en parl&.k oyuncusudlll'. Şen, hoş Bu da hariçten gc.cn hırberlcrl tccn· dckı ılktcşrinm bırmcı h~ftnsında 
kavrn.nılma.sllc kcmıı.le erer. Mektep· bir adamdır. Güzel, canlı, şen, cana nı ılc knrşılam:ı.k, lel(ı' etmemek ve ~urdun her tarafı~a şamıl olarak 
lerde, 'bu bakmıdaıı gayet güzel tatbl ya:kın bir de etı vardır. ancak hıı.kıkl kıymetlermı ölçlUklcn ılk tahsil çağındakı çocukların sa· 
kat V" ınllinareseler yaplırıl•·'trilır. ı k ı soru·n son hUkilmleri verm"kt yımını yapmayı kararlaştımuı:f,ır. " ... Xıuuus a şa aıtt o mayan bir anne ... " r. 
Muallim, talebesine, bir kelimenin A .E \'. Bu sayımda kaymakamlar, nahi-
muhtelif mısra ve cUml~c hangi nU· 
an!ı vel'd!ğini bu durur, bunları ay
rı bır def.tere yazdırır, yahut mtnaca 
bınbirinc yakın kellmeler eıra.lanır, 

blınların inccliklerıni göstort'n cUın

leler yaptırılır llAh. MUşa.hh~ eşya 
ve varlıkların, şekline, renglile, ha.re· 
kellerine en uygun tAıb1rler arqtı· 

nlır: bu suretle. dille şeniyet ara
sında sıkı b~ rabrta kurulur. Çocuk 
bu, canlı misalleı·le dllin farJcına va
rır, onun tadına erer. ÖldUrUcU gra
mer dersleri de noş'ell bır mtısaba
kaya çevrilir. 

GUnü.n birinde babası Japon, anası • • ye müdürleri, :muallimler, eiJt· 
H&Yayi'll bir m~kn; yanında. dlğ'C?r menler, köy idare adamları ve mc· 

ik'i yerli ark&iaş olduğu ha.ide bu Sıvas k gres·nı·n murları. v.azifelendirilecelctir. 
güzel Amerlkaıl.ı kadııu pusuya dü· 

şill'l'Yoı', cebren u-zıııa g()9iyor. • ş h. h 
Bunun üzeıine yerli adliye me- yı do .. 1u·· mu·· ıran e ınşa 1 

murları işi tahkik ededursunlar, tc-

cıı.vUzc uğrayan kadının annesı bır ı. Sıv&S (Hususı muh:ı.bırımızdcn)- Ta h r a n d a n 
akşam da.m.admı ve bir, ikı Ameli- Bugün, 4 cylQI 19111 da Ebedi Şef 
kalı ibahr!)·~iiyi beta.berine alal'ak M:ıtUrkün Sna l c ındc açtığı 1 d 
ırz dUfmanının e\inı hll!l~r. aUnııı;ı m li lcongııenb yıldo ıUmUıdUr. Sı· ayrı m a 1 

Tahrıın, 3 (A.A.) - Pars njansı 
bıldiriyor: 

yıı.şlanndaki kadın, ad1ımı kendi eh- 'aslılar tarih n kend'leriııe vermiş 
le öklül'erek kızının ıntikamıııı alı- olduğu bu mazııar yetten ı:ok büyUk 
yor. Bu kadın, telefonu ~cıı.t eden hır &e•1nç duymakt.ıdıı·lar. BUUın 

Graham Bellln'in öz ıuzıdır \·e zen- dUnyayı hayrette bırakan bUyUk iıı
Ta.hı lr ve vazlrelerdcn C:Ok bUyiik gln ve tanınmış bir aileye mensup· kııllfbımızın ba lnngıç n<ıktası o a"l 

faydalar temin edilebilirdi. Fakat mu tur. Keodl elile kızıııın intikamını bugUn, sı\ ~lılnrıtı olduğ ı kn-dıır bU· 
alllmler, vakU do.rltğ'ı ytızUndcıı, bu Mınuı ve katil sıfallle tevkifi Uze- tun ıhlllctln b:ı~ ram gU ılWUr. 

Dün gecC" bir çok ecnebi ajans 
f;Ph nsa-h ihazrctlerlnfD merkezden 
İs!ııhrm'a hareket ettikleri ll:ıkkın
da ya."Jltş şa;rinlar ya.:ymışlıudır. Bu 
haber tamamlle esassızdır. Şchin
ııph hazretleri Tahran'da bulunu· 
yorlnr. 

bu şehri işgale ve Voroşilof ordu· 
~uuu mağlüp etnıiyc ~ıirekli se· 
kilde teşebbüs etmeleri beklene
bilir. Almanlar şimdi öz Rusların 
oturdukları topraklara yayılmağa 
başlamışlardır; bu maksatla kışa 

kadar bilhassa sarki Ukraynayı 

da lstil!ya rayret etmeleri mub· 
temeldir. 

ıine bUUln Amerika ayaklaıııyoı'. BlZl ıst.ı:kl!le götlıre b ~ avaşın 
Ha\·ayı sularmda bulunan Amcri- teme taşı mesabe inde olan Si\ as 
knn deniz kuvvetleri lff açıkça IU· ko gr inin akdecL' ığ t cy:tl. 1919 
yam e4!y-or, sivil idareye ve yeı il tat hı hiç şUphc yo'k ki S \'a~ şehri· 
ha1k.a. tccavUzlerde bulunuyor Ka- nl bir kere daha t:.u-ihe n.a etmtş ZA Yi _ Knragumrük 27 ncı 0 • 

dm llONa tahliye ediliyor. Denız su· bulunuyor. kuldan aldığım tasdiknameyi zayi 
bayı MaM1e de mühim bir futbol ma 

1 
Bu mtiıı:ısebetle bugtln Sn-:ısta ttlm. Yerusini çıkaraeagımdan es

çında hazır bulu118\Wl dl.ye yıne zor· merııs1m ~a.ptınak v~ '1-.önı;rettL., kisinin hükmü )oktur. 
la bir, ik gUn IÇ!n hapltıaneden çı- kdert d~ı tarihi ı:.alo la Sıva.s lısc-ı Hayrıye Konakbay Karagümruk 
karıhyor. Bmnm üzerine Amerllta, Isı ziyaret edileöektir. Nakkaf Lo\•li sokak No. al 

Halk Partisi idare 
heyeti toplantısı 

Ankara, 3 (Telefonla) - Busun 
Parti idare dteyeti topt=ınrnıs ve 
Parllyi alAkadar ccScn meseleleri 
&örilşmuşlerdir. Bir aralık Ba~e· 
,kil Dr. Refik Sayam da Partiye 
gelcr.ek genci sckrct<'r vekili Ha
h! Türkmen tarafından :kar§ılan-

mıştır. 

Arapça 
bilen var 

Yaıan: Murad SERTOGLU 
~ üı1kU Oıloıbllrlyet reli

UJ lwıuz, Unlted PNl98 a
jaruunın ne.,rettlğl OUlhud nıaka
leuln ııallibJ AmJral Sterlbag'la 
.reuıJni basnu~u. tik anda a..,k' 
dairesinde ıbU zatın J'Cl!llDll l:lolun
dufUndaa dolayı kendllorial teb· 
rlke karar vermlttlm. Fakat bil&· 
hare bu resmin Amiral Sterllııl'o 
alt olmadığını öğrendhn. Meter 
Amiral Sterlini' diye resmi ._,_ 
laa ımt, Amerlkaa amirıtıUarı...a• 
Staalcy hnl~ 

Valolı. her lk!M de Aınerikah. 
her lkl-1 de amiral \e bet ncı.lnhl 
de ismi «8» !hadile ba~hyor anı
ma bu yakınlıklar hiç bir ısuretle 
lkl '3)ı ın ;yekdiğeri.at lı;Ulllaf eı
mderlne bir sebep teşkft etmez. 

Herhalde rdlklırılıı: carapra bl· 
len yoktur» :yaai ekim farkına 

\&racak!» diye Amiral SterllnJ'ln 
l erine bir ba..;:a aınlraha ıreı11niıd 
koymuş olacak. Ji akat ae)iiye
l UU ki arııp~a bitenler ,·ar. 

Amiralların gayreti 

B llmem dikkat et.tiniz mı 'l' 

Son zamanlatda dünya.ı 

nın 1ıer tarafında amlralların fa. 
nJl)etc g~tlğf görliliiyor. Fran
saııın mef,lhur amlrah Darla.n'ın 

ne i~er kan!:1mhğı, ne roller eY,-

~· 
I<a-ank!ort ta şımcnıdifeı: müıı:a.ka.-

lA.tına. ':e sanayı hede!lcr:i.ıu> Şiddetlı 
taamızla.r ya.pılınuştır. 

Berlmi bombalayan teşekldiller 

Fl ankfort u ıtıombalayan'Iar derecc-
8irıde ol:n amakla ıbcı·abcr anlannda 
bir OQI< • bombe. ~ var
dL 

TaY\Yarclcr c:Wndüğil zamsn Ber
ibio ŞddcUi yanguW\r yannuıtkta 

idi. Sanayi bına!arı lızerınde bomba· 
laruı pa.tıladrğı gQıillmllştilı'. 

nadığı malvnı. Ja)lOnyıınm ~ki 

Hariciye azarı Mat uoka da ;_)1-
no bir amiral olan 'J'oyoda tara
fından ı tthli r edildi. Nlha.yet 
ı:imdi de St.orUn lsnünde btmak 
bir Amerlkau mlrah ıdlıJleri lö· 
külmUı} apiie bir iJeYlcr pYel&
nı ğe ~&IL<~ıyor. Jlaııl bir biııim 
fahn amiral Abidin Da\er iiısta

dıımı.ıa yeni bir güriiUö kopara
rak iı;e bnşmaın kaldı. 

Nedir dünyanın IJU anıiraUır.r
daa çektikleri t 

ÇörçiliA bir fıkrası 

n 
ngiltz ~li Çôr\il 

her nckadar ıunkal 00-
lllMJ de Büyük Harpte Bahriye 
BAl'fncl LOrdlutunu ifa et:mış ol
dufU f!;ln o da amiral bayılır. o
nan fs'ln bug1lıl amlraUal'dan ~
lan llle\'ZOumtı ODllll ~ bir fık
raeUe kapatmak ıstı rorum. 

Çfrı.'111 bllyOk nmnı otomobiller
den llDt'•-='IYor 'e eıkHrlya tak
•ilerl &erclb edi)ôl1Jllllj. 

Bir gtlıı .Londra rad,yosandan 
d~ efkA.rc wnumlyeeine bir 
nutuk lrild edecek olan lrıgUtere 
BaşvekUI, tü<lyo~ a gitmek ili.ere 
3ine bir taksiye blıunlt• töııyo~a 
geJdiğ'( Z9ıln&a, kendi ini 1atum.a
m117 olan şoföre bekleyip beldlye
ınlyeceğiai eorınu,: 

- Hayır efendim, beldtyeml~e
ccğim. Çbnkü Çöf1'1l'in ntltkunu 

dfnlcmeğe gideceğim. 

Bu ce\ aptan pek nıeıunwı ka
lan Çô~I taksi Ucrctlnden ayrı 
olarak şoröre ~anın lnıtllz llray 

bah~ 'emUı}. 

Böyle yükııeık bir baıı,iş alan 
şof"ôr elini bliımetle ka&ketine gö
tü~ 'e şay1e danlş: 

c{'.orçil artık 'rz.a;clir. Simi ~ 
lı)'eeeğtnı ~ 

• 
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BULMACA 

f 

l ----, 
ı-----" İLE SABAH, ÖGLE VE AKŞAM 1 :ı.-+--t-....._ 

'ner yemekten aon.ra ründe U'ç dela muntazam1111 
dı lerinizi hrçalayuıız. 

. =-:\: . 
10 

stanbul Fiyat Mürakabe Komisyonundan: 1" ' . ı Soldan ı.a~a: 1 Nümunelik. 2 -
104 No. lu> ilan: sıcak: raci; bir gıda maddetıl. 3 -
Sebze ve mcyva fiyatları semlere göre aşagıdakl ~ekil<k tesbit Mafevk; bir beytin tusanlarından 

edilmiştir: beheri. 4 - Zııman ölçüsü; Allah. 

A - Beyoğlu semti Balıkpaza rmdan itibaren Şişli, Maçka, Ayaz· 
paşa, Boğaziçi, Adalar, Kadıköy, Anadolu ~imcndifor giizersAhı. 

Ycşilköy, Bakırköy. 
' 

B - İstanbul Bnlıkpazarı, Sirkeci, Kasımpaşa, Şişhane, Feriköy, 
Tophane, Beşiktaş, Fatih, Aksaray, Eyüp, Samatya, Edirnekapı, 

Topkapı, Kumknpı, Ycnikapı \ "S. 

A emtinde 8 scnıtinde 

Cın:.l Seyyar 
satıcılarda 

lla.,ualarda Senar 
sat.ıcrlıtrda l\la\ na.larda 

5 - Mclk<ıre; encam. 6 - Bir pev· 
gıımbcr; bir ka.p. 7 - Sayı ile; vA· 
zıh. 8 - İnsan : fakat. 9 - Ha.ş· 
lanmndı. 10 - Bır hayvan; blr ma· 
de,n. 11 - Sefil; bir ölçU. 

l:'ukarıdan a..,ağıya: 1 - GUzel· 
lık; tıir kuffiaJi. 2 - Efsane; baya· 
ğı. 3 - Şerik; coğrafya. ta.birlerin· 
den. 4 - Bir aleUe dUzeltme. 5 -
Şafak; bir musiki a.ı.ett; başı kop· 
muş anka.. 6 - A!rlkanın ortası , 
kırtlmağa namzet lha.l~ gelmek. 

Bamye 21, 5 21 2u;,o 7 - Fırlatmak; şiddetli arzu. 8 -

Sakız kabağı 

Ayşekadın Ç. 

Barbunya kırmızt 

Doma tcs kırmıı.ı 

Domates ısınk 

Dolmalık biber 

Bıbcr ivri 

Patlıcan (kll'o) 

Patlıcan (adet.) 

PaUıcan orta 
Pa.Urcan ufak 

Maydanoz demet 

Dereotu 

OzUm çavuş (~aş) 

üzüm çavuş orta 
OzUm çm.-ıq Adı 

üzüm balbal (ıyı) 

ÜzUm balbal orta 

üzüm balbal lldl 

Razakı 

Si yalı 

Elma iyı Osnı.anpa., 

Elma iyi orta 

Elma .Amasya 1yi 

Elma Amaaya. orta 
g1ma A.ma.sya lı.di 

Yabani armut iyı 

Ya.bani armut A.dl 
Armut fl"enk 

Şeftali iyi 

Şeftali orta 
Şonau 4di 

Fındık 

Ceviz 

6 .70 
20.2S 

19 

8.25 

11 

11 

8.25 

4 

2.75 

2 

2 

4 

35 

24.25 

16.U> 

20.25 

13.5 

6.75 

25 

9.50 

17.50 

4 

~o 

27 

20.2S 

13.50 

7.75 
37.:SO 

40 
20.25 

ll 

7.50 

22·:;0 

21 

9 

12 

12 

9 

9 

4.:.ıo 

3 
2.25 

2.25 

4.50 
40 

27 

18 
22.51) 

15 

7.50 

28.[)() 

10.60 

19.50 

4.50 

45 

30 
22.50 

15 

7.50 

4.2 

45 

22.:ıv 

12 

4.2 

6 50 

19.5) 

19 

i.75 

10.50 

10.50 

7.75 

7.i5 

4 

2.50 

2 

2 

4 

34 

23.50 
15.Sı) 

19.50 

13 

6~0 

25 
~ l)Q 

li 

.( 

39 

26 

19.50 

13 
6.50 

7 

21 

Bır hararet deercesi; nezır. 9 -
Temizlik vasıtalarından; köt.U d~· 
ğll. 10 - Ba· marangoz aleti. 11 -

19.50 Uzak işareti; yakala; bir nakil va-
8.50 sıtası. 

11 

11 

8.5:> 

8 50 

4.2.5 

2.i5 

2 

2 

4.2) 

37.50 

25 
11 

21 

H 

650 

26.l>C 

10 

17 

4.50· 

28 

21 

14 
~ 

39 

42 

21 

11 

39 

EV\'ELKl BUL~CANIN HALLl 
SolıJan "ağa: 1 - Teselli: fa. 2 -

Ekk; ense. 3 - Ka.vıs; soluk. 4 -
tnanama.rna. !5 - Kanat. 6 - Re· 
çellik. 7 - Al; 1rnal. 8 - Adamak; 
ısı. 9 - Arama.. 10 - Hama.me; ip. 
11 - Adama; alrı.ka. 

Yukarıdan &ljllfıya: 1 - Te'kdlr; 
asa. 2 - ElA. 3 - Sevınç; daha. 
4 - Ekın: Aram. 5 - Saklamama. 
6 - Le; nallama. 7 - İnsanı; ka.· 
ma. 8 - Somaki; el. 9 - Elat 
(elatma.li'tan); mı. 10 - Um; las
tik. 11 - Ankaralı; pıı.. 

TAKViM 
4 EYLÜL 911. 
PERŞEMBE 

AY: o - GÜN: 217 - Hızn·: 122 
RUM.!: 1357 - AGUSTOS: 22 

HİCRl: 1360 - ŞABAN: 12 
VAKlT ZE\.A.LI ıız.utl 

GONEŞ: 

ÖGLE 
1K1XDİ: 
AKŞAM: 

YATSI: 
İMSAK: 

6,30 
13,13 
16,52 
19,38 
:0,18 

4,45 

_RADYO 

10,51 
5,33 

9,14 
12,0Q 
1,3::> 

9,06 

' - 9 • 9'1 

Doktor •••~ı lstanbul Levazım Amirliğinden verilen: Harici askeri kıtaat ilanları 
O R FA N İ D İ S Aşağıda yazılı mevadm kapalr zarfla eksiltm !eri hizalarında yazılı ı;ün. saat ve mahallerdeıd 
Cild ve ZUhrevt mütehassısı J ı;atın alına komisyonlarında yaptlacaktır. Taliplerin kanuni vesıkalarl!e teklif mektuplarını ihale, • 
yoğlu Suterazi sokak No. 5 rlnden bir saat e•..-vcl alt olduğ'u komtsyona vermelcrı evsaf ve şartnameleri_ komisyonlannda g6~i 

~il apartıman 2 el kat Tel 43734 1 Cinsi. Miktarı Tutarı Teminatı ihale ıünü saaı ve man--

•••••••••••••.. kilo lira lira 

-GONON
I_ BORSASı_I 

3 ŞYLÜL 9H 
l Sterlin 

100 Dolar 
> Yen 
> Peçete. 

5,21 
t30,0250 

-.-

~aJe rağı. 

Koyun eti. 
Odun 

Kuru fa uh·e. 
Kuru ot. 
Patates. 
Er kıınduruı 
Er kundurası 
Saman. 

Çılt 

Çift 

32,000 
40,000 

1,500,000 
80,000 

3.30,000 
50,000 
10.000 
10,000 

450.000 

SS,400 
!!t,000 
28,125 
13,600 
21,8i.j 
6,500 

9!!.500 
100,000 
22,500 

4153 
1800 
2109 
1020 
1641 

188 
5873 
6250 
ltı88 

13.9.9.U 
18.9.9.U 
l8.9.9H 
18.9.941 
18.9,9U 
18.9.911 
l3.9.9U 
22.9.9,U 
19.9.9~1 

____ __./ 

16 
16 
ıo 

12 
ıı 

u 
16 
16 
16,30 

Kayseri. 

Ba~kcsir. 
) 

) 

) ÇorWD 
) 

Erzurum 
Balıke!İr 

i ımit A kcako';sı 
(980 -

> İsveç krol'T1' 
ı;;.tıanı ,.e Tah~n.ıt 

12,9375 
31,0050 

L. K. 
* Aşağıda yazılı mevadın pazar1 ıkla cksiltmelcri hizalarında yazılı gun, saat ve ma'hallerdc~ 

satın alma komisyonlarında yapılacaktır. Taliplerin belli vakitlerde ait olduğu komisyona g 
1933 Tilrk borcu I 21 30 
1918 İstikrazı dahili 22 50 

1933 İkramiyeli Ergani 20 50 
1934 Sıvas.. Erzurum 20 10 
Anadolu Demlryolu tahvili 46 25 
T. iş Baınkası müessis hlsse 135 00 

NUKUT 
Türk altınt (Reşat) 
'rllrk Altını (Ha.mit) 
Kalın beşt birlik 
Kalın be.~ birlik (Reşat) 
2-t ayar altın gramI 

25 80 
2-i 30 

114 50 
121 00 

3 50 

Cinci Miktarı '1'utan Teminatı İhale günü saati ve maha.1~1 

Kilo Lira Lira 10191941 11,30 E~kişeb•( 
Düven samanı 
Kuru ot 
Sade yağı 
Pirinç 
Pirinç 
Kuıu ot 
Sade yağı 
Pavyon inşası 
Yemeni Çift 

150,000 365,63 10 11 n 16 Babacsk 
2,600,000 6 11 11 11 Erzururıl 

10,000 15,600 2340 
60,000 ) 
60,000 ) 

500,000 
20,400 

8,000 

20,000 
32,640 

32,000 

3000 
2448 

2301,35 
2400 

27 il il 

8 ll » 
30 l> JI 

9 • it 

29 » .il 

17 Urfa 
l O Erzuru f1' 
1 O Erzurııftl 
16,30 Eskişehir 
10,30 ErzurUll' dl 

(1002. ,, 

TörldJ8 COmbarf)'til 

·raaı Bank 
ı 

1 

10,000 kilo 68de )aJ;ı alınacaktır. tpalı zarfla dı:$iltmesi 8/9 9.Sl ~ 
giinü Eaat 11,30 da Adana•la aşkeri &alin alma komi.yonunda yapıl•C:-~ı 
min bedeli 16,000 lira, ıcmintı !200 liradır. Taliplerin kanuni ~ikalJI" 
mektuplarını ihale tiaatin<lcn bir •aat cHel komi.yona \'ermeleri 

ltm'Ulaf tarUı1: 1888. - Serm.&711111: 100.000.000 Tnrk UrM 
Şube ve ajana adedi: 2e5. 

zıras n ticart her nevi banka muameleleri. 
i'ara b.lriktirenlere 28,000 Ula ~e YerifOI' 

E!n.at BanJromnda kumbaralı Te thbamı2 tasarruf besaptarmda 
en az tiO l1r&ın bulunanlara senede 4 defa çeltU-X kur'a Ue &f&ll • 
daJd plAna gOre lkramfye ~-

' .oıııt ı.ooo .... 4,000 .. 100 lldıııt "° tınıldr 1,000 ... 

> ' • IJ09 • l,OOI • 
' • mo > ı.ooe > 

uo it .. 

c912> 

* o 
r..)68 ton odun alınacaktır. Paıarlılda eksilıme~i 18/919.tl Perteıııbe 

&aat 16 da Buyiikçekmcce Karaa~aç köyünde a keri eatın alma ~ • 
)apılacaktır. Toptan ,·eya ayrı a~· rı ıaliplere de ihale edilebilir· istcklil~l 
'ııkiıte komİ$}Ona gelmeleri· (941-1 

• 2000 çift er fotini pazarlıkla Htın alınacaktır. Tahmin bedeli 19.~ 
tl'minatı 2850 liradır. Taliplerin 22.9.94- günu saat 11 de Geliboluda 310 
tın alma komi•yonıına gelmeleri. fasa{ ve tartnamesi Ankara, İanir L\'• i.,,, 
n: Çanakkalcde a•krrİ Hlln alma komisyonlarında goriilur. (960 

* Lv. Kısmına alt 11. Cill 9. Var cık ve 1127!i9 numaralı ,·c 1~ 
4. Varak ve 111149 numaralı ayniyat tesellüm mıt,kbuzları i f-' 
cilt ve 104974 sayılı boş ayniyat makbuzları zayi olmuşturit.ı 
!arın en yakın askeri birliğe tesl im etmeleri ve hükmü O 

illin olunur. (1004 • 7800) 

* 2500 çift er fotinine talip çıkmadığından pazarlıkla c~ 
24 9 19-11 Çarşamba günü saat 16 da Merzifonda askerl satı 
komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 21,250 lira kati 
3187 lira 50 kuru§tur. Nümune ve şartnamesi komisyonda ~,. 
Taliplerin belli vakitte komisyona gelmeleri. (970 • ' 

* Keşif bedeli 415,003 lira 5 kuruş olan Çangırıda inşaat 
!ıkla yaptırılacaktır. İhalc·i 20/9/ 941 Cumartesi günü saat ıı ~ 
karada l\I. M. V. Satın alma komisyonunda yapılacaktır. ı<e~ 
ve propeleri 2075 kuruşa komisyon dan alınır. Taliplerin 44, ı t, 
30 kuruş kati teminatlarile belli vakitte komisyona gelmeler 

.. .. 100 .. ~ • ı • • .a.IOO • (998~ 
OtKX.l.T: H~.kı peralar btr ııııme temde DO Undan .... 

tı d1ıfmlyenl41t'e ikl"am.Jye çıkbıitı tudlrde ~ ıo tuluılle veril8CNUı. 
lt.wa1ar ~ 4 cWa, 1l mart. ll ba8iı'aA. u eJltl. 

ll Btr1ncllr&nanda o-klleoelıttr. 
Yeni Neşriyat: 

Perde ve Sahne 

a ut ı 

Abone Ocre~ 
Türkiye dahlllnde: 

Senelik 6 aylık 

Taze inciz 

Karpuz (yentdilnya ba~) 
Karpuz orta 
Karpuz ufa.k 

39 

27.50 

27 

26 
21 
13 
32.50 
21 

30 

30 

28 
22.~0 

14 

39 

1950 

10.M 

38 

26.25 

25 
20 
l:!.;;\) 

27.5'j 

27 

26 
21 
13 
32.50 
21 

1 PROGRAMI--, 

;:;;;-""'•"m ••·" ullzlk _ı 1 Devlet Denizyolları ilanları 
i.33 Milzlk 19.30 Saat ayarı 
7.{5 Ajans 19.45 Konuşma -------

0
-.-------,..-------------

Memleketimizin bu slnemo. ve ti· 
yıı.tro merakltla.rrnı tatmin eden re· 
simli mecmuası çıkmıştır. İçinde Se· 
Um NU?Jhct, İbrahim Hoyi, Hikmet 
I<'cridun Es, Ertuğrul Muhsin, Nus
.ret Saıfa. Coşkun, Vıı.sfi RrZ'& Zobu, 
Merharet Ersin, BUrtıan Arpad, FU· 
ruzan Cem.ali'nin 'kıymetli yazılarile 
bır çok güzel resimler vardır. Tavsi
ye edc-riz. 

HOO '150 

Hariç memleketlere: 

Ka\'Wl (Kırkata.ç baş) 
Kırkağaç ka\ı.ınu orta 
Kırkağaç ka\''unu ufak 13 

35 
22.50 
H 

31.23 
20 
12.50 13 

«7810 .. 

• 
inşaat ilanı 

Sümer Bank Umumi 
Müdürlüğünden: 

l - Sıvas clıri EU şebekesinin geçtiği dekowil tepe mevkiinden çimento 
fabrikasına kadar ı ıkriben l00i6 mt. boyundıı hendek hafriyatı, boru (erııiyaı 1 

\C sınai inıalıiı kapalı zar{ usulıle vahit firat aau ü.ıerindcu eksılımc) c kon· 
mu~tor. 

cFerfiyat malı.c~i \ 'C betonarme demırleri bankadan temin olunacaktır.> 
2 - l,bu i~at ve arueli)atın muhammen k~if bedeli 82001,37 liradır. 
3 - Ekeiltme evrakı .Anlwrada ~ümerbaıık uıuanıdıit şube•inıll'n 5 lira mu

kabilinde \erilmrkıedir. lıilckliler bu işe ait tatbikat proje \C planlarını ban· 
kanın inşaat şubesine murncaatla görüp tetlil.: rdcbilirler. 

4 - Ek&iltme 17 C)liıl 941 tarihine musadif çıırşıınıLa ,üıııi saat 16 da 
Ankarada Sumer Dank umumi müdıırliığüodc )apılaı;akur. 

5 - fu,aHat teminat 5350 lıraılır. 

6 - f~tekliler teklıf e\nkı oıeyanında fİındı)e Ladar yıptıUarı işlere 'O 

bunların bedellerine, fenni teıkilatlırıııın kimlerden terek.klip etti~inıı \C han· 
gi bankalorla nıuamelr.de bulunduklarına dair \eşikalar koyııcaklardır. 

7 - Teklif mektuplannı havi zarflar kap:ılı olarak ihale güııiı ıoat 15 ~e 
kadar makbuz mukabilinde Ankarada Sumer Baı.ık unıumi kıitipliğine tQlim 
olunacaktır. Po•ta ile gönderilecek tekliflerde muhtemel ı;ecıkmder nazarı ili· 
bara alınmz. 

8 - Banka ihaleyi icra.da serbesttir. (6191 - 7707) 

Devlet Demiryolları ilanları 
l\tuhaınmen bcdl'li {2450) lira olan 10,000 adet küçük ve 5000 ndet de büyük 

h:ı•ır 5upurı;c OS 9 1941) pazartesi günu !aat (ll) on birde Haydarpqada Gıır 
Lına ı d:ıhilindeki komiö)'OD tara{ıodan açık ek iltmc usulile eatın alınacaktır. 

Bu işe ı;imıtık istC)cnlerin 083) lira (i5) kuruşluk mııval.:kııt teminat ve 
kanunun tayin etliği vesaikle birlil.-ıe eksiltme günü eanıine kadu k11ıuity0n:ı. 
murocaatları li:ı:ımdır. 

Bıı i:c alt ~urtnamcler komı~ondao parasız olarak dn~ıtılmakıadır. c1649> 

* Muhammen bcd!!li (23100) )İrmi ııç bin yüz Jiro olan 300 adı•t küçük u!!tunç 
takımı 20.10,9-11 pazartesi giinu eaat (15) de kapalı zarf usulü ile Aokarada İda· 
re binasında aauıı alınacaktır. 

Bu l,e girmek i tiyenlerhı 11732.50) bin yedi yüı otuz iki lira elli k~Iuk 
mavakkot teminat ile kanunun ta) in ettiği vesikaları \'C tekliflerini ayni gün saat 

(14) c kadar komi yon rPislir;inc vermeleri lizımdır. 

"şannameler parasız olarak Ankarada falıenıe dairooodeıı, Haydarp da Te
edlüm ve eevk §dliğindeo doğıtılBC&ktar. (i690) 

8.00 Muzik 19.55 MUzik YÜR KALİ PLAJ SEFERLERİ 
8.30·8.45 Evin 20.15 Radyo Ga. 

Senelik 6 aylık 

saati 20.45 Müzlk 
12.30 Proçam 21.00 Ziraat 
12.33 Müzik Takvimi 

21.10 Müztk l:?.45 .Ajans 
13.00 Milzlk 21.30 Konuşma 
13.30-14.00 Milzık :?1.-l5 Müzik 
18.00 ProSTUm 
18.03 Müzik 
10.00 Konuşma 
18.30 Milz k 
19.00 Konuşma 

22.30 Saat a.yarı 

22.45 MüZik 

22.55·23 Yarınki 
proSTam 

İs tan bul yelken 
şampiyonluğu 

Su Sporları AJanlığından: 
ı - lstanbul yelken şampiyonluk 

mUsaibıtkaları 5 • 6 • 7 eylül cuma, 
cumartesi ve pazar günleri Moda. 
koyunda yapılacaktır. 

2 - :\Iilsa.ba.kaln.ra tıı.m saat 14 
te 'başlcı.nacağmdan yelkencilerin sa· 

• at 13.30 da yarış yerinde hakem he· 
yetine kayıtıa.rım yaptırmalıı.rı liı.· 

zımdır. 

3 - Hakemler: Rıza Sueıi, Sait 
Sallı.battin Cıhanoğlu, Harun tn
man, Hamdi Görkem, Behzat Bay· 
dar. Hilsa.met.t\n Yulk, Beklr Mo.cur, 
~ret Birgen. 
lstımbul Alletiun Ajanlığıod.ııo: 

o cylfil müsabakaları için tzmıre 
ti:ıreket edecek olan atletler cuma 
günü saat 8 de hareket. edecek olan 
:Mara.ka.s vapurunda. bı,ılunacaklar· 

dır. 

f 

BAY La· R 
r marlama ıı;ömleller için ıiıi ınem

DUD bırakarak bir kişi nrdır. 

S P 1 R O 
Beyoğlu, Suterızisi No. 6/1 

4\ 
VATAN GAZETESi 

iLAN FiYATLAR! Kuruş 

Başlık 
1 ncl sayfa 
2nci > 
3üncü > 

750 
500 
400 
150 

4 üncü > 50 

............................. ~· 

Yürükali plAj iskelesine bugünden itibaren vapur uğramıyacak· 

tır. «777011 

Cümhuriyet Merkez Bankası 
29 AGUSTOS 1941 VAZIYET/ 

AK T 1 F 
Kasa: 

Altın: Sa!t Kilogram 
Banknot 
Ufa.klık • • • • • 

Dahildeki Muhabirler: 

Türk Lirası • • • 

Hariçteki Muhabirler: 

72.60{,62S 

. ' . . . . 
• • • • • 4 

Altın: Safi Kilogram 9.636.856 
Altına tahvill kabil serbest dovizler 

Dığer dövizler \'e Borçlu kllring 
baltiJelerl • • • . • • • • • • 

Hazine Tahvilleri: 
Deruhte edl. evrakı nakdiye karşilığı 

Kanunun 6-8 inci maddelerine tevfi
kan hazine tarafından vAkl tediyat 

Senedat Cüzdanı: 
Ticart senetler . . ' . . . . . 

Esham ve Tahvilat Cüzdanı: 
(Deruhte edtlen evrakı nakdi· 

A - (yenin karşılığı esfam ve tah· 
(viltLt (itibart kıymetle). • • 

B - Serbest esham ve tahvilAt • • 

Avamlar: 
Altın ve döviz üzerine ava.ruı • • • 

• • • Tahvl!At üzerine avana • • 
Hıı.zlneye kısa vadeli avans • 

Hazineye 3850 No. lu Kanuna göre 
açıla.n altın ko.rıplığı avans • • • • 

Lira 

102.12Ul7,77 
19.485.005,-

535.7H,88 

49!S.160,53 

13.555.009,33 

-.-
48.358.831,12 

158.748.563,-

21.683.011.-

269.566.296,3!) 

•15.446.2.U,93 

8.310.245,19 

4.948.64 
7.808.722,-

-.-
167.500.000.-

Hissed.arla.r: •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . 

~uhtelif: •••••·••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Yekim 

~i vo Ncoriyal Müdürü: AU)lli'f EltUN YA.l.JılAN 

BuıldıCı yer: VATA.'J MATBAASI 

Lira 

122.144.937,6!) 

495.160,53 

61.913.840,4ii 

137.065.552,-

269.566.296,3!1 

53.756.487,12 

175.313.670,61 

4..~.000.-

7.579.942,eO 

832.835.887,59 

PAS IF IAra 

Sermaye: ................................................. . 
İhtiyat Akçesi: 

Adi ve fevkal&de • • 4 1 4 4 , 
4 

Hllılust • • • • • • 4 4 • , • 

Tedavüldeki Banknotlar: 
Deruhte edilen evrakı ~di)'e • • • 

Kanunun 6-8 inci maddelerine teVfl· 
kan haz:lne tarafından v&ki tecüyat 

Deruhte edilen evrakı nakdiye baki· 
yesi • , • • • • 4 4 , 1 4 1 

K&l'fllıfı tamamen aıtm olarak 
il!veten tedavüle vazedilen • • • • 

Reeskont mukabili tlAveten tedat1lle 
\'az edilen • • • • • • • • • • 

Hazineye yapılan aıtm karfllıklı &• 

vana mukabili 3902 No. h kanun mu· 
cıbinc~ ilAveten tedavWe Vuedileıı 

Mevduat: 

Türk Lira.eı • • 411 • . ' . . . 
Altın : Satı Kilogram 871,150 

8850 No. lu kanwıa söre 1ıaatne1e 
~dan avaua mukabW tevdJ ohuau 
altmlar: 

Satı Kilogranı 56.Gü.930 

Döviz Taahhüdab: 
Altına tahvili kabil döVizl_. • • • • 
Diğer dövizler ve al&C&JW k1Jrinc 
bakiyeleri • • • • • • • • , , 

'J'.822.019,15 
6.000.000,-

1M.7'8.M3,-

21.6S3.01ı.-

137.086.55J,-

17.000.000,-

250.000.000,-

94.000.000,-

82..:568.879,87 
1.233.752,03 

78.124.167,90 

-.-
30.806.000, 70 

ltt.uhtelif: ....................... . 
•·••·········•····•••••••·· 

~·-
YekUn 

1 Temmuz 1938 tarihindea itibarmu 
lakonto baddi % 4 Altan üwim Aww o/e ~ 


